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காப்பரிடமைதகவல்:

நூலல்எந்தஒருமைாறுதலுமசசய்யஅனுமைதியில்டலஎன்றநிபந்தடனயின்கீழபதிப்பரிடமைவழங்கப்படகிறது.

  இதனன வினலயில்லாமல் விநியயாகிக்கயவா,       அச்சிடட் வவளியிடம் வசலவினன ஈடகட்டம் விதமாக கட்டணம்

     வசலித்த விற்பனன வசய்யயவா மழ உரினம வழங்கப்படகிறத.

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

You are free: to Share — to copy, distribute and transmit the work; to make commercial use of the work

Under the following conditions:

Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that 
suggests that they endorse you or your use of the work).

No Derivative Works — You may not alter, transform, or build upon this work.
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மீட்சியின்துயரம

நீள்தூக்கத்திலருந்துவிழித்ததுவபால்கிட்டைத்தட்டைஈராண்டஇடடைசவளக்கப்பின்இதழசவளயாகிறது.

தமிழஇதடழஏன்சதாடைங்கிவனன்?சிற்றதவழாசவகஜேனஇதவழாபடடைப்பகடளசவளயிடைநிடறயச்
சிரமைப்பட்டிருக்கிவறன்.இப்வபாதுமஅப்படிவய.என்வபாலானவரகளுக்கானஓரஆரமபக்களமைாகஇதுஅடமைய
வவண்டமஎனவிருமபிவனன்.நன்றாகஎழுதுபவன்ஏன்வாய்ப்பக்கஅடலயவவண்டமஎனநிடனத்வதன்.கடைந்த
மூன்றுஇதழகளல்அந்தஎதிரபாரப்பமிகச்சிறயஅளவிவலவயநிடறவவறயது.எழுத்துவன்டமைசகாண்டைவரகவள
இல்டலயாஅல்லதுஅவரகள்என்னிடைமஎழுதவிருமபவில்டலயாசதரியவில்டல.இதழுக்கத்தானாய்ப்படடைப்ப
அனுப்பியவரகள்சபருமபாலுமஎன்வட்டைமவசரந்தவரகள்.அல்லதுநிராகரிக்கப்படமதரத்திலானஎழுத்துக்கள்.
மைற்றபடி,சவளயானவற்றல்கணிசமசதாங்கிப்சபற்றடவ.அதுஇந்தஇதழுக்கானநடடைமுடறத்வதடவஎன்னஎன்ற
வகள்விடயஎனக்கள்எழுப்பியது.

வாசகப்பரப்பகடறவு,அதிலுமநல்லவாசகரகள்கடறவுஎனுமவபாதுஎழுதுபவரகள்வரத்துகடறயும.இலவசஇதழ
என்பதால்படடைப்பகளுக்கச்சன்மைானமஅளப்பதில்டல.இதுவுமஒருவிலக்கப்பள்ள.ஆரவமுடைன்எழுதுபவரகளுக்க
இன்றுஇடணயத்திவலவயஏராளமைானபிரபலவாயில்கள்உண்ட.ஆக,பதியவரகளுக்கானதளமஇவ்விதழஎன்று
எண்ணியதுபிடழஎன்படதஉணரந்வதன்.எழுத்தாளரகளன்வநரகாணல்ஒன்றுதான்தமிழசவளயாவதற்கானஒவர
வதடவயாகஇருக்கிறதுஎனநிடனக்கிவறன்.சஜேயவமைாகனிடைமஇடதப்பற்றஎழுதியவபாது“வசாரவுறவவண்டைாம.
எந்தஎழுத்தாளருக்கமஎழுத்தின்சதாடைக்ககாலத்தில்ஓரஇதழநடைத்துவதுஒருநல்லஅனுபவம.நல்லகல்விஅது.”
என்றுசசான்னார.

கடைந்தஆண்டமைாசதாருபாகன்சதாடைரபானசசன்டனஉயரநீதிமைன்றத்தரப்பவந்தவபாதுஇரண்டைாமமுடறயாக
சபருமைாள்முருகன்அவரகடளவநரகாணலுக்கஅணுகிவனன்.அவரிடைமஅப்வபாதுசசான்னதுஒன்றுதான்–
“ஓராண்டைாகஇதழசவளயாகவில்டல.உங்கள்வநரகாணடலச்சாக்கிட்டக்சகாண்டவருவவன்”.ஆனால்அவர
அப்வபாதுவபட்டிதருமமைனநிடலயில்இல்டல.பிறகஇந்தஆண்டஎல்லாமடககூடிவரஇதழமீண்டிருக்கிறது.
இப்வபாதுஇதழசவளயாகஅவரதுவநரகாணல்மைட்டவமைகாரணம.அவருக்கநன்ற.உயரநீதிமைன்றத்தரப்பின்
ஓராண்டக்சகாண்டைாட்டைமைாகவுமஇவ்விதடழப்பாரக்கலாம.

சதாடைரந்துஆதரவளத்துவருமநண்பரகளுக்கம,எழுத்தாளரகளுக்கம,வாசகரகளுக்கமஎன்அன்ப.

*
கடைந்தமூன்றாண்டகளாகநாக்டகக்கறடவத்தஃபாசிஸஆட்சிநமவதசத்தில்நடைந்துசகாண்டிருக்கிறது.தனிமைனிதன்
என்னசமைாழிவபசவவண்டமஎன்றும,என்னஉணவுஉண்ணவவண்டமஎன்றுமசரக்காரதரமைானிக்கிறது.
இஸ்லாமியரகளும,தலத்களுமவநரடியாகவுமமைடறமுகமைாகவுமஒடக்கப்படகின்றனர.
ஒருநூற்றாண்டைாய்த்தயங்கிஒலத்தஇந்துத்துவக்கரல்கள்இன்றுஎக்காளமிடகின்றன.உயரநீதிமைன்றநீதிபதிகள்கூடை
தமமைதச்சாரடப,முட்டைாள்தனத்டதப்சபாதுசவளயில்சவளப்படத்தத்தயங்கவதில்டல.ஆதரிப்பவன்வதசபக்தன்,
எதிரப்பவன்வதசத்துவராகிஎன்றஇருமைத்துள்அடடைக்கமுடனகிறாரகள்.

சிதறயுள்ளமைதச்சாரபற்றமைற்றுமமுற்வபாக்கஅரசியல்சக்திகள்ஒன்றடணயவவண்டியதருணமஇது.
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சக்திபீடைம
சசாரூபா

தறக்கூடைத்டதத்திறந்துடலட்வபாட்டைாள்நிரமைலா.ஆறுக்கபத்துநிமிஷமபாக்கிஎன்றதுடடைமபீஸ்.“பத்துநிமிஷம
வலட்ட”என்றுமுணுமுணுத்தபடிசபருக்கத்சதாடைங்கினாள்.துடடைப்பத்தில்கப்டபவயாடவசரந்துஅடலக்கழிந்தநூல்
இடழகடளஉருண்டடையாக்கிச்சுருட்டித்தூரப்வபாட்டைாள்.துடடைப்பமதன்தந்டதவபாலவுமநூலடழதானாகவும
சுருட்டித்தூரஎறந்ததான்தன்கணவசனன்றுமபட்டைதுஅவளுக்க.தன்டனத்தன்கணவனாகஎண்ணியதில்சிரிப்வபாட
சகாஞ்சமகமைட்டிக்சகாண்டமவந்தது.

கடிதண்ணீரப்வபாசியில்பாதியளவுதண்ணீரஇருந்தது.உற்றுப்பாரக்கதூசிவிழுந்திருந்ததுசதரிந்தது.அடதத்தூக்க
முடியாமைல்தூக்கிஜேலதாடரயில்ஊற்றவிட்டஅலசிடவத்தாள்.மூன்றுகடைமதண்ணீரபிடிக்கமஅது.நாள்முழுக்கத்
தறசநய்யுமநாப்பத்வதழுவபருக்கானகடிநீர.(ஐமபதில்மூன்றுரிப்வபர.)

வீதிடபப்டபஎட்டிப்பாரத்தாள்.சுற்றஈரமைாகவுமகாலயாகவுமகிடைந்தது.கடைத்டதக்சகாண்டடவத்து
நட்டடைக்கழற்ற,நீரசன்னமைாய்வந்தது.அதுநிரமபத்சதாடைங்க,கிட்டைஇருந்தமைளடகக்கடடைக்கப்வபானாள்.

“அண்ணாச்சிபால்.”

“எப்பவுமவபாலசரண்டபாக்சகட்தான?எடத்துக்வகன்.ஆனாலுமஅமபதுவபருக்கஒருலட்டைரலடீடவக்கிறவய,
அந்தசாமைரத்தியத்துக்கத்தான்உனக்கவாடைடகஇல்லாமைவீடதந்திருக்காருஉன்மைாமைா!”

நின்றுவிளக்கமசசால்லக்சகாண்டிருந்தால்கடைமநிரமபிதுபாய்காரமமைாவீட்டவாசலுக்கதண்ணீரவபாய்,பதிலுக்க
அதுதன்பரமபடரடயவயதிட்டமஎன்பதால்பன்னடகடயஎறந்துவிட்டஓடினாள்.

நிரமபினகடைத்டதத்தூக்கிஇடப்பில்டவத்தபடிபால்பாக்சகட்வடைாடபடிவயற,தறசநய்யுமஅண்ணா,தமபி,
சித்தப்பா,மைாமைாஎன்றுஎல்லாருமைாய்வரத்சதாடைங்கியிருந்தனர.வபாசிடயநிரப்பிவிட்டகடடைசிக்கடைத்டதஇறக்கி
டவத்துஇரண்டடையுமதட்டவபாட்டமூடிடவத்தாள்.அடப்பில்தண்ணீடரக்சகாதிக்கடவத்துடீத்தூள்வபாட்ட
ஏலக்காய்இஞ்சிதட்டிடவத்தாள்.மைறுபக்கமபால்காய்ந்ததுமஎடத்துக்சகாட்டிசகாதிவருடகயில்சரக்கடரவபாட்ட
வடிகட்டினாள்.50மில்லபிடிக்கிறஎவரசில்வரடைமளரகளல்முக்கால்வாசிஊற்றசபரியதாமபாளத்தில்அடக்கினாள்.
படைடவடயஇறக்கிவிட்டபக்கங்களல்இழுத்துச்சசாருகிக்சகாண்டஃவபக்ட்ரிக்கள்நுடழந்தாள்.ஏசழட்டத்
தறகளல்ஆள்வந்திருக்கவில்டல.சண்முகமசித்தப்பாவில்சதாடைங்கிசங்கரதமபிவடரதந்துமுடித்துவிட்டநிமிரந்த
வபாதுமைணிஏசழன்றது.

டைடைக்கடைக்டைடைக்கடைக்டைடைக்கடைக்…-காட்டைன்தறகள்ஓடைத்சதாடைங்கியிருந்தன.

தறசநய்யுமஆண்களுக்கசநய்கிறதுணியின்மீட்டைரகணக்கில்கூல.அதற்கானவமைற்வவடலசசய்துதரும
சபண்களுக்கமைணிக்கணக்கக்கூல.வசரந்தாற்வபால்இருக்கமமைற்சறாருஹாலல்சநய்துவருகிறபீஸ்கடளவடைவமைஜ்
சசக்சசய்துவபக்கிங்பண்ணஆணிலுமசபண்ணிலுமைாய்ஏழுவபர.

பால்கவரகடளகப்டபயில்வபாட்டவிட்டப்படியிறங்கிதறக்கூடைத்தின்இடைப்பக்கமஒட்டினாற்வபால்இருக்கம
சந்துக்கள்நுடழந்தாள்நிரமைலா.சந்துமுடிந்துஇடைதுதிருமபிபத்தடிநடைந்தால்தறக்கூடைத்துப்பின்சுவற்டறஒட்டிய
பத்துக்கபன்னிரண்டரூம.எட்டவருடைங்கள்முன்தூங்கிக்சகாண்டிருந்தவளன்உயிரநிடலயில்கணவன்சூட
டவத்தவபாதுகழந்டதகடளஅள்ளக்சகாண்டஅடடைக்கலமபகந்தஇடைம.

“வாடைடகலாமவவணாம.ஃபாக்ட்ரிடயஉன்வீடவபாலபாத்துக்க.பீஸ்பாக்ககத்துக்வகா.எமசபாண்ணுவபாலத்தான்
நீயும.”-இதுதான்அமமைாகூடைப்பிறந்தஅண்ணன்-தாய்மைாமைன்-சசான்னவாரத்டதகள்.

“அவரசபாண்ணுஉன்னப்வபாலத்தான்கண்டைபாரடவடயப்சபாறுத்துக்கிட்டடீசவச்சுதருதாமமைா?”

ஒருநாள்வகாபத்தில்கத்தினான்மூத்தவன்வமைாகன்.முதலாளவரக்கத்துக்கச்சமபளமஅல்லாதசகாயமசசய்வதுவீண்
என்பான்.அமமைாவின்சமபாத்தியத்தில்சாப்பிடகிவறாமஎன்பதுஉறுத்தத்சதாடைங்கியநாளல்அவனுக்கப்படிப்பின்
வமைல்ஆரவமஅற்றுப்வபானது.ஏழாமவகப்வபாடபடிப்டபஏறக்கட்டிவிட்டபீஸ்பாரக்கஃவபக்ட்ரிக்கள்
நுடழந்தவன்இன்றுசமைாத்தஃவபக்ட்ரிடயயுமபாரத்துக்சகாள்கிறான்.அப்பாவின்வயதில்இருக்கமசக
சதாழிலாளரகளடைமஅவ்வளவுகவராதமகாட்டவான்.
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கணமதிரிந்துவபானதற்கபதில்அவன்தந்டதசசத்துப்வபாயிருந்தால்இவன்இவ்வளவுஇறுகிப்வபாயிருக்க
மைாட்டைான்என்றருக்கமநிரமைலாவுக்க.பதிதாய்வாங்கியிருக்கமஃவபாடனப்பாரத்துதன்னால்சிரித்துக்சகாள்கிற
பயல்இவடளப்பாரத்தான்என்றால்சிரிப்டபஉள்ளழுத்துக்சகாள்வான்.

தந்டதவமைலருக்கமவகாபத்டதத்தாயின்வமைல்காட்டமமைகன்களன்உளவியல்!

ஊறடவத்திருந்தஅரிசிடயக்கடளந்துஅடப்பில்டவத்துவிட்டஒருபக்கமபருப்பவவகடவத்தாள்.சின்னவள்
அஸ்வினிஎழுந்துகளத்துவிட்டபடித்துக்சகாண்டிருக்க,வமைாகன்தூங்கிக்சகாண்டிருந்தான்.சடமையடலமுடித்து
பாத்திரங்கடளப்சபாறுக்கிஅலசப்வபாட்டவிட்டகளக்கப்வபானாள்.துணிகடளஅவிழத்துஅஸ்வினிஊற
டவத்திருந்தபக்சகட்டிவலவயஅமிழத்திவிட்டபரபரசவனகளத்துஈரமபடைாமைல்பாத்ரூமிவலவயபடைடவடயகட்டி
சவளவயவந்தால்அண்ணன்சவங்கவடைசன்அமைரந்திருந்தான்.

“வாண்ணா.அண்ணிவரல?”

என்னசசால்வான்எனச்சசால்லுக்கசசால்மைனப்பாடைமைாகிப்வபானபதிலுக்கானசமபிரதாயக்வகள்வி!

“அவளுக்கஉடைமபசரியில்ல,நிரமைலா.மூட்டவலசராமபப்படத்துது.நாடளக்கமைாளயஅமைாவாடசக்கஅப்பா
அமமைாவுக்ககமபிடைணுமல.சவள்ளனவந்துடமைா.”

“சரிண்ணா.”

எப்வபாதுமஇத்வதாடகிளமபிவிடபவன்நின்று,“நீவந்துதான்எல்லாமசசய்யணும.”என்றான்.

“நாலுவருஷமைாஅப்படித்தாவனண்ணா?கண்டிப்பாசீக்கிரமைாவந்திட்வறன்.”

வழக்கமதாண்டிப்வபசியநான்கசசாற்களுக்கவருந்தியவனாய்அடிபட்டைமுகத்வதாடகிளமபினான்.

பருஷன்வீட்டிலருந்துநடஜோமைமபிள்டளகடளஇழுத்துக்சகாண்டஓடிவந்தநாடளநிடனத்தாள்.முக்கால்டமைல்ஓடி
வந்ததில்சதாடடைகளுக்கநடவவதப்பண்திகதிகசவனஎரிந்தது.வீடநுடழந்ததுமவதங்காய்எண்சணய்வதடிசயடத்து
டவத்துக்சகாண்டைபிறகதான்எதிரகாலமஎன்னசவனபயவமைவந்தது.

அமமைாஒருபக்கமஅழஆரமபிக்க,அப்பாஃவபன்காற்றல்ஆடமஒட்டைடடையில்நிடலகத்தியிருந்தார.

மூன்றுநாள்கழித்துக்கூடியகடமபப்பஞ்சாயத்தில்தாலகட்டினவன்கடிவபாடதயில்சதரியாமைல்சசய்துவிட்டைதாய்ச்
சத்தியமபண்ணினான்.சமைாத்தமைாய்த்திட்டிக்சகாண்டிருந்தசபரியவரகளல்பாதிவபரஅவனுக்கஇன்சனாருவாய்ப்ப
தந்துபாரக்கலாசமைன்றுவபசஆரமபிக்க,

“கடிவபாடதலஇருக்கமவபாதுவசாத்துக்கபதில்தட்டலபீயசவச்சாதிமபியாடைா?”

கத்திவிட்டஎல்லாருமமைடலக்கமைடலக்கவீட்டக்கள்வபாய்க்கமுறக்கமுறஅழுதாள்நிரமைலா.

அடத்தஇரண்வடைநாட்களல்வீட்டில்அரிசியுமபருப்பமஅநியாயத்துக்கத்தரவதாய்அண்ணியின்கரசலழுந்ததும
மைறுபடிபிள்டளகடளஇழுத்துக்சகாண்டஅவதசதருவின்கடடைசியில்இருந்தஅமமைாவின்அண்ணனின்காலல்
விழுந்தாள்.ஃவபக்ட்ரியில்வவடலபாரக்கிறவரகள்உதவிவயாடபருஷன்வீட்டிலருந்ததுணிமைணி,பாத்திர
பண்டைங்கடளஇங்கசகாண்டவந்தாள்.

சமபளத்துக்கமீறயவவடலகள்,அத்டதயின்சநாடித்தல்கள்எனஎவ்வளவவாஇருந்துமஎவருக்கமபாரமைாய்இல்லாத
நிடலக்கக்காரணமைானமைாமைாவின்மீதுசதாண்டடைவடரநன்றயுணரவுஇருந்தது.

அதனாவலவயஅவரமைகன்ஒருமுடறபடைடவபற்றயடதயுமஅந்தக்டகவமைல்பீஸ்சவட்டமகத்தரிக்வகாலால்
வபாட்டைடதயுமசசால்லாமைவலஇருந்துவிட்டைாள்.அதன்பிறகஃவபக்ட்ரியில்சபருமபாலாவனாரஅவள்கண்டணவயா
அல்லதுகால்சுண்டவிரடலவயாமைட்டவமைபாரத்துப்வபசப்பழகியிருந்தனர.

மைதியமபள்ளசகாண்டவபாகஅகலத்தட்டில்வசாற்டறஆறடவத்துவிட்டதனக்கமஅமமைாவுக்கமசாப்பிடைஎடத்து
டவத்துவிட்டவமைாகடனஎழுப்பினாள்அஸ்வினி.

“அவன்இன்னுமசகாஞ்சமதூங்கட்டம.நாமைசாப்பிடைலாமவா.”

“சரிமமைா.”
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“நாடளக்கதாத்தாபாட்டிவீட்டக்கசாமிகமபிடைப்வபாகணும.ஸ்கூல்லலீவ்சசால்லட்டவந்துட்றயா?”

“நாடளக்கசனிக்கிழடமைலீவ்தானமமைா!”

“ஆமைால்ல…நல்லதாவபாச்சு.”

இந்தஉடரயாடைலுக்கப்பரண்டபடத்தான்வமைாகன்.இவள்வபானபிறகஅஸ்வினியிடைமமுடறப்பான்.“வபாவய
ஆகணுமைாஅதுக்க”என.அதற்கஅந்தக்கட்டிப்சபண்அவடனஅதட்டவாள்.இவன்உடைவனஅடைங்கவான்.
ஆண்களுக்கஏவதனுமரூபத்தில்தாய்டமையின்வதடவஇருந்துசகாண்வடைஇருக்கிறது!

வமைாகன்எவ்வளவிற்கமைனிதரகள்வமைல்நமபிக்டகஅற்றருக்கிறாவனா,அவ்வளடவவிடைஅஸ்வினிக்கஉறவுகளன்
வமைல்காதல்.அப்பாடவப்பற்றயஎந்தஞாபகங்களுமஇல்லாதகாரணம.ஒருமுடறபள்ளவிட்டவருமவழியில்
இவடளப்பாரத்து“உன்அமமைாகிட்டைஎன்டனவீட்லவசத்துக்கச்சசால்லுடைா”என்றுஅப்பாஅழுதாசரன்றுகண்
கலங்கினவடளஅப்வபாடதக்கச்சமைாதானப்படத்தித்தூங்கடவத்தாள்.

“உன்அமமைா***லசூடசவச்சதுக்கபதிலாசமைாத்தமைாசகாளுத்தியிருக்கணுமடி”

ஒருவாரமகழித்துஅவதஅப்பன்கத்தினதில்பயந்துவீட்டக்கத்திருமபிஓடிவந்தகழந்டதஒருவாரமகாய்ச்சலல்
கிடைந்தாள்.அன்டறக்கத்தன்நண்பரகள்இருவவராடவசரந்துவபாய்வமைாகன்டீக்கடடையில்டவத்துஅடறந்துவிட்ட
வந்தபிறகஅவன்அஸ்வினிடயத்சதாந்தரவுசசய்வதில்டல.

நிரமைலாவிற்கச்சட்சடைனவிழிப்பத்தட்டியது.முந்டதயநாள்மைாடலசபாழுதுவபாய்வீடதிருமபியதில்ஊறடவத்த
துணிகள்அப்படிவயகிடைந்தன.வபரலல்இருந்ததண்ணீடரஊற்றத்துடவக்கஆரமபித்தாள்.சத்தமவகட்டஎழுந்துவந்த
அஸ்வினிபல்துலக்கிவிட்டதுடவத்ததுணிகடளஅலசிப்வபாட்டைாள்.

“நீவபாய்டீடவமமைா.நான்காயசவச்சிட்டவவரன்.”

நிரமைலாஉள்வளவந்துடீடவத்தாள்.காடலயில்வீட்டில்டீடவப்பசதன்பதுலீவ்நாட்களல்மைட்டமதான்.ஒருடைமளர
பாலுமஒருடைமளரநீருமடகப்பிடிடவத்தசிறுபாத்திரத்தில்சகாதிப்படதப்பாரத்துச்சிரிப்பவந்தது.வடிகட்டிடவத்து
சவளவயஎட்டிப்பாரக்க,கழந்டதஅத்தடனதுணிக்கமதனித்தனிவயக்ளப்வபாட்டவிட்டஉள்வளவந்தாள்.
அவளுக்கஆற்றத்தந்துவிட்டநிரமைலாசாவகாசமைாய்கால்நீட்டிஅமைரந்துஊதிஊதிக்கடித்தாள்.அடத்தடத்து
இருவருமகளத்துக்கிளமப,வமைாகன்கண்விழித்தான்.

“நானுமஅமமைாவுமமைாமைாவீட்டக்கப்வபாவறாம.சரடியாகிசீக்கிரமைாவாண்ணா.”என்றவடளமுடறத்தான்.

“அமமைாவபாகட்டவமை,உனக்சகன்னஅவசரம?நீயுமஇப்பருந்வதஅடிடமைவவடலபாக்கலாமனா?”

அதற்கஏதாவதுபதில்சசால்லலாமைாஎனநிரமைலாவயாசித்துக்சகாண்டிருக்க,அஸ்வினி,

“நான்வபாறதுஎன்அமமைாவுக்கசஹல்ப்பண்ண.”என்றுபழிப்பகாட்டினாள்.

அண்ணாச்சிகடடையில்இரண்டபாக்சகட்பிஸ்கட்டமவததிபாரத்துப்ளமவகக்கமவாங்கிக்சகாண்டஅஸ்வினிவயாட
நடைந்தாள்நிரமைலா.அமைாவாடசக்சகனசமைாத்தசதருவுமசசமமைண்வகாலமிட்டிருந்தது.அடதப்பாரத்துஇரசித்தபடி
இரண்டநிமிஷநடடைதூரத்திலருக்கமஅண்ணன்வீடவந்துவசரந்தாள்.

காய்கறகள்,அரிசி,பருப்பவடககள்,எண்சணய்,ஏடனயமைளடகப்சபாருட்கள்வீடமுழுக்கஇடறந்துகிடைந்தன.
அண்ணனின்பிள்டளகள்இருவருமநடஹாலல்தூங்கிக்சகாண்டிருந்ததுகள்.இவள்“அண்ணி”என்றுஅடழத்தபடி
நுடழய,கரல்வகட்டசவளவயவந்தருக்மைணி“வாங்கவாங்க”எனவரவவற்றாள்.

அவள்டகயில்வாங்கிவந்தடதத்தந்துவிட்ட,“அண்ணன்எங்கஅண்ணி?”என்றுவகட்டைாள்.

“வாடழயிடலஅறுக்கவபாயிருக்காரநிரமைலா.நீஉக்காரு.காஃபிகலக்கவா?”

“இல்ல,வவண்டைாம.டீகடிச்சதுமதான்கிளமபிவந்வதாம.உங்கமூட்டவலவதவடலயா?”

“வசரந்தாப்லஅடரமைணிகூடைஅடப்பகிட்டைநிக்கமுடியல.காடலலகூடைஒருமைாத்திடரவபாட்டக்கிட்வடைன்.”

“நீங்கசகாஞ்சவநரமஉக்காந்திருங்கஅண்ணி.நான்வபாய்வவடலபாரக்கிவறன்.”
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சசால்லவிட்டகிச்சன்வந்தாள்.அரிசிஒருபடிகழுவிஊறடவத்துவிட்டப்பளடயத்வதடிஎடத்தாள்.கூட்டக்கம
இரசத்துக்கமதனித்தனியாய்கழுவிசுடநீரகாய்ச்சிஊற்றடவத்தாள்.அதற்கள்சவளவயகிடைந்தமைளடகப்
சபாருட்கடளஅஸ்வினிகிச்சனுக்கக்சகாண்டவந்துவசரத்திருந்தாள்.அதில்பருப்டபக்கண்சடைடத்துகக்கரில்
வபாட்டடவத்தாள்.கூட்டக்கசவள்டளபீன்ஸ்,சபாரியலுக்கஉருடளக்கிழங்கஎனஇவள்ஒவ்சவான்றாய்வவக
டவத்தபடிஇருக்க,ருக்மைணிஅமைரந்துகாய்கறகள்நறுக்கினாள்.

ஹாலல்தூங்கிக்சகாண்டிருந்ததன்முடறமைாமைன்கடளஎழுப்பிவிட்டபடடையல்வபாடைவவண்டியஇடைத்டதப்
சபருக்கிஈரத்துணிசகாண்டசதுரமைாய்த்துடடைத்தாள்அஸ்வினி.அவதசதுரத்திற்கநன்நான்கவரிகளாய்
வகாலப்சபாடியில்பாரடைரகட்டிநடவில்கமபிக்வகாலமவபாட்டைாள்.எவரசில்வரகடைத்டதத்துலக்கிதண்ணீரபிடித்து
வகாலத்தின்நடவவடவத்தாள்.கத்துவிளக்ககளுக்கப்சபாட்டிட்டகடைத்தின்இருபக்கமுமடவத்துத்திரிவபாட்டைாள்.
கடைத்தின்வமைல்அடிப்பாகமசமைமைானமைற்சறாருபாத்திரத்டதக்கவிழத்துஅதற்கமசபாட்டடவத்தாள்.ஃப்ரிஜிலருந்து
அரள,மைரிக்சகாழுந்துவசரத்துக்கட்டியபூச்சரத்டதஎடத்துகத்துவிளக்ககளுக்கமசாமிபடைங்களுக்கமஅணிவித்தாள்.
தாத்தா-பாட்டிவசரந்தமைரத்திருக்கமவபாட்வடைாடவஎடத்துத்துடடைத்துப்சபாட்டடவத்துஅடதக்கடைத்வதாடசாய்த்து
டவத்துப்பூவபாட்டைாள்.

சடமையல்வவடலபாரத்தபடிவயஇடடையில்இடதயுமஇரசித்துக்சகாண்டிருந்தாள்நிரமைலா.தன்சபண்ணின்அந்த
வநரத்தியிலுமஒழுங்கிலுமதான்கடைவுள்இருப்பதாய்த்வதான்றயதுஅவளுக்க.

சாமிகமபிடைஅடழத்திருந்தவரகள்ஒவ்சவாருவராய்வந்துவசரந்திருக்க,சாதம,பருப்ப,கூட்ட,இரசம,சபாரியல்,
வடடை,பாயாசமஎனச்சடமையலுமமுடிந்திருந்தது.கடைத்தின்வமைலருந்தபாத்திரத்தின்வமைல்பதுவவட்டியுமவசடலயும
டவத்துசவங்கவடைசன்விளக்வகற்றக்கற்பூரமகாட்டை,கமபிட்டைாரகள்.

பந்திக்கவநரமிருந்தது.சசாந்தங்கள்வசரில்,வசாஃபாவில்,சுவவராடசாய்ந்துஎனஉக்காரந்துவபசிக்சகாண்டிருக்க,
வமைாகன்தன்மைச்சான்கவளாடஅமைரந்துவபாடனஃபாரத்துக்சகாண்டிருந்தான்.

ருக்மைணியின்அப்பாசவங்கவடைசனிடைம,“வபானவாரமநிரமைலாவவாடைபருஷடனப்பாரத்வதன்உழவரசந்டதல.
காலங்காரத்தாலமூக்கமுட்டைகடிச்சிட்டவந்துதகராறுபண்ணிட்ருந்தான்,மைாப்ள.”என்றார.

“அவசனல்லாமதிருந்தமைாட்டைான்மைாமைா.நிரமைலாபதிசனாண்ணாவதுபடிக்கணுமனுஆடசப்பட்டச்சு.அப்பாதான்
அவவபச்டசவகக்காமைஇந்தகடிகாரனுக்கக்கட்டிசவச்சாரு.”

“ப்ச்…இப்படிகஷ்டைப்படைணுமனுதடலசயழுத்து,பாவம.”என்றவரநிரமைலாவின்பக்கமதிருமபி,“இன்னுமசரண்ட
வருஷமவபானதுமநல்லஇடைமைாபாத்துஅஸ்வினியகட்டிக்சகாடத்துடைலாம,நிரமைலா.”என்றார.

“என்னப்பாஇப்படிசசால்லட்டீங்க?எமபசங்கஎதுக்கஇருக்காங்கஅப்பறம?மூத்தவனுக்கப்சபண்அடமைஞ்சு
கல்யாணமமுடிஞ்சதுமஇடளயவனுக்கஅஸ்வினிடயக்கட்டிடைலாம.ஒருசபாட்டநடகவவண்டியதில்ல.அவளஎன்
சபாண்ணாப்பாரத்துப்வபன்”என்றாள்ருக்மைணிசபருந்தன்டமையாக.

சதாண்டடைடயக்கடனத்துக்சகாண்டைநிரமைலா,“எப்பகல்யாணமபண்ணிக்கணும,யாடரக்கல்யாணம
பண்ணிக்கணுமங்கறதுமைட்டமில்ல.வாழக்டகக்ககல்யாணமவவணுமைாவவண்டைாமைாங்கறமுடிடவயுமஎம
சபாண்வணஎடத்துப்பா.அதிலநாவனாஎன்டபயவனாதடலயிடைமைாட்வடைாம.அந்தமுடிடவஎடக்கறஅளவு
படிப்டபத்தரறவவடலமைட்டமதான்எங்களுக்க.”என்றாள்.

பந்திவபாடைஎழுந்ததன்தாடயப்பாரத்துச்சிரித்தான்வமைாகன்.

***

இளவவனில்-2017 9



 தமிழ

கமைல்ஹாசனின்வதவவநயம
பகழ

சினிமைாஎனுமஊடைகமநிடனத்தால்சபாதுஅடடையாளமஒன்டறத்தனிஅடடையாளமைாகவும,ஒருதனிஅடடையாளத்டத
அடனவருக்கமைானஅடடையாளமைாகவுமமைாற்றப்சபாதுபத்தியில்உடறயடவக்கமுடியும.

எந்தப்படடைப்பாளயின்படடைப்பம,அவரவாழவுமைற்றுமவாழவிடைங்கள்சாரந்தஉளவியல்,பால்யநிடனவுகள்
ஆகியவற்டறப்பிரதிபலப்பதுஇயல்ப.சவகமைக்கள்ஊடைகமைானசினிமைாவுமஅதற்கவிதிவிலக்கல்ல.பாரதிராஜோ
படைங்கள்கிராமைத்டதப்பின்பலமைாகக்சகாண்டிருப்பதற்கம,ஷங்கரபடைங்களன்நாயகரகள்சபருமபாலும
பிராமைணரகளாகஇருப்பதற்கம,பா.இரஞ்சித்முதலாவனாரபடைங்களல்வருமதலத்பின்பலமும,கரு.பழனியப்பன்,
அழ.விஜேய்ஆகிவயாரபடைங்களல்வருமதிருமைணங்கள்நகரத்தாரபாணியில்காட்டைப்படவதற்கம,பாலா,சசிகமைார,
முத்டதயாஉள்ளட்டைசதன்மைாவட்டைஇயக்கநரகளன்படைங்களல்சதரியுமவதவரியச்சுவடகளுக்கமஅவரவரகளன்
வாழவியவலமுதன்டமைக்காரணம.

வமைற்கண்டைபட்டியல்களல்இருந்துசற்வறவிலகி,தமிழகம,ஈழம,அசமைரிக்கா,ஏன்…ஆஃப்கானிஸ்தான்என
அடனத்துப்பின்னணியிலும,சமூகஅடக்ககடளயும,அதுசாரநுட்பங்கடளயுமசதாடைரந்துவபசிவருபவர
திடரக்கதாசிரியரும,இயக்கநரும,நடிகருமைானகமைல்ஹாசன்.முழுக்கநடகச்சுடவடயக்களமைாகக்சகாண்ட
எடக்கப்பட்டை‘சதனால’திடரப்படைத்தில்ஈழஅரசியடலப்பகத்திக்காட்டவதாகட்டம,கடமபஅடமைப்பகடளப்பற்ற
எடக்கப்பட்டைபாபநாசத்திலும,பமமைல்Kசமபந்தத்திலுமஅந்தந்தநிலமசாரந்தஇனக்கழுவாழவியல்,வட்டைாரவழக்க
எனப்பாரடவயாளரநமபத்தகந்தயதாரத்தத்திற்காகஎடத்துக்சகாள்ளுமமுடனப்பாகட்டம,இன்றளவுமஉலகின்
சபருமபிரச்சடனயாகஉருசவடத்துநிற்கம,மைதஅடிப்படடைவாதஅடமைப்பகடளஉள்ளருந்துமபறமிருந்துமமிக
நுட்பமைாகஅணுகமபாரடவயாகட்டமகமைல்ஹாசன்அளவிற்கநயமைாய்ச்சசய்வதற்கசரவநிச்சயமைாக,இங்கவவறு
ஆளல்டல.

நாயகஆராதடனஎன்பதன்சபயரில்,இடவசயல்லாமசபருடமைப்படவதற்கம,சகாண்டைாடவதற்கமைானகாரணிகளாக
ஒருபறமஇருந்தாலும,மைறுபறமகருத்தியல்ரீதியாகஅணுகினால்,அவடரஒருகழப்பவாதியாகத்தான்பாரக்கத்
வதான்றுகிறது,அவருடடையட்வீட்கடளப்வபான்வற!

“சாதிகளன்சபயரால்வன்முடறவவண்டைாம,பள்ளகட்டிகடளப்படிக்கடவங்கடைா”என்றுகூறக்சகாண்வடை,மைறுபறம
‘வபாற்றப்பாடைடிசபாண்வண’எனப்பாட்டக்கட்டவார.“நாகரிகசமூகத்தில்யாருக்கமமைரணதண்டைடனகூடைாது”என
விருமைாண்டியில்நவீனமைாகஎடத்துச்சசான்னால்,அடத்தபடைத்தில்'கரப்பான்பூச்சிகளுக்க’த்தன்துப்பாக்கித்
வதாட்டைாக்கடளஒரு'காமைன்வமைன்'சரௌத்திரத்வதாடபரிசளப்பார.அன்வபசிவத்தில்மைாய்ந்துமைாய்ந்து
சபாதுவுடடைடமைக்கக்கரல்சகாடத்ததும,விஸ்வரூபத்தில்“அசமைரிக்காக்காரன்சபண்கள்,கழந்டதகடளக்சகால்ல
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மைாட்டைான்”எனஒருஜிஹாதியின்பாரடவயிலருந்வதவசனமடவத்ததுமஒவரகமைல்தானாஎன்கிறசந்வதகம
இயல்பாகவவஎழுகிறது.

விஸ்வரூபத்தின்ஒருகாட்சியில்,தன்உயிரநிடலயில்அடிவாங்கிக்சகாண்டஎள்ளலாக,‘அல்லாஹூஅக்பர’என
உச்சஸ்தாயியில்அலறுவடத,அன்வபசிவமநாசரின்‘சதன்னாடடடையசிவவனவபாற்ற’என்பதுடைன்தான்சபாருத்திப்
பாரக்கமுடிகிறது.இப்படி,தாவனஒருகருத்டதமுன்டவப்பதுமபின்தாவனஅடதமைறுப்பதுமைாகத்தான்சதாடைரந்து
சவளவந்துசகாண்டிருக்கின்றனகமைல்ஹாசனின்திடரப்படைங்கள்.

அதிரஷ்டைவசமைாகவவாஅல்லதுதுரதிரஷ்டைவசமைாகவவாவமைற்சசான்னபடைங்களன்கடத,திடரக்கடதவவடலகளல்
கமைவலபங்கசகாண்டிருக்கிறார.அப்படிஇல்டலசயன்றாலும,கமைல்பங்கசகாள்ளுமபடைங்களுக்கரிய
பாராட்டக்கடளஅவருக்வகதரபலருமசபருவிருப்பமசகாண்டிருப்பதால்,அவற்றன்உள்ளடைக்கமசாரந்த
விமைரசனங்களுமஅவடரவயவபாய்ச்வசருவதில்தவறுஒன்றுமில்டல.

சதன்மைாவட்டைப்பின்னணிடயடவத்துஅவரநடித்தசாதிஅரசியல்திடரப்படைங்களானவதவரமைகன்,விருமைாண்டிடய
எடத்துக்சகாள்வவாம.இரண்டிற்கவமைஅவவரதிடரக்கதாசிரியர.விருமைாண்டிக்கஇயக்கநருமகூடை!அப்பகதியில்
பிறந்துவளரந்தவரஎன்கிறமுடறயில்,கறப்பிட்டைஇனக்கழுவின்சதாழிற்படதடலநன்கறந்தவரஎன்கிறவடகயில்,
வவசறவடரயுமவிடைஅவருக்கஅதன்அரசியல்கறத்துஅதிகமசதரியுமதான்.என்றாலும,அப்படைங்கள்கட்டை
வவண்டியவற்டறக்கட்டைாமைல்,'சவற்றுச்சாதியம’என்பதாகச்சுருங்கிவிட்டைதுஎன்றஅவலத்டதத்தான்மீண்டம
மீண்டமவபசவவண்டியுள்ளது.

வதவரமைகன்,விருமைாண்டிஆகியஇருதிடரப்படைங்களுவமைதன்னளவில்முடறவயநிலம,நீரஆகியஇயற்டக
வளங்கடளப்பற்றப்வபசியடவ.ஆனால்உண்டமையில்நிகழந்தது,கறப்பிடைப்பட்டைவரகளுக்கஇன்னுமஇருசகாள்டக
விளக்கப்படைங்களும,சிலசபருமிதப்பாடைல்களுமகிடடைத்தன.அவ்வளவுதான்.

அவற்றன்உள்ளடைக்கக்கருத்துகள்அவரகளுக்கச்சசன்றுவசராமைல்வபானதற்க,அவற்றன்சபயரகவள
முதற்காரணங்களாகஅடமைந்ததுதான்வசாகம.வதவரமைகன்,விருமைாண்டிஎனுமசபயரகளவலவயஒருசபருமிதம
இருப்பதாகத்தான்உணரமுடிகிறது.(விருமைாண்டிக்கமுதலல்டவத்தசபயர‘சண்டியர’என்படதயுமநிடனவுபடத்திக்
சகாள்க!)சபரியவதவர,சல்லக்கட்ட,வவல்கமப,அரிவாள்,முறுக்கமீடச,கிருதா,விரு…விருமைாண்டி…விருமைாண்டி,
எல்லாவற்றற்கமமைகடைமைாக‘வபாற்றப்பாடைடிசபாண்வண’பாடைல்எனதன்முடனப்பகள்அடனத்டதயுமஎடத்துக்
சகாண்டைகருத்துகளுக்கவலுவசரப்பதில்காட்டைாமைல்,கறப்பிட்டைஒருசாரடரத்திருப்திப்படத்தவவபயன்படத்தினார
கமைல்.படைத்தின்உள்ளடைக்கத்திற்காக,அவரஅதிகபட்சமைாகஎழுதியவசனம“வபாயிபள்ளகட்டிகடளப்படிக்க
டவங்கடைா”என்பதுமைட்டமதான்.

எப்படிஎன்றால்,படழயஷகீலா,வரஷ்மைாநடித்தமைடலயாளத்திடரப்படைங்களல்,காட்டவடதஎல்லாமகாட்டிவிட்ட,
கடடைசியில்‘தயவுசசய்துதிருந்திவிடங்கள்’எனவருமஅறவுடரவசனத்டதப்வபால!

விருமைாண்டியிலுமகூடைகாண்டைாமைணிஓடசக்கம,கருமைாத்தூரவனப்வபச்சிக்கவமைசபருமபாலானஒதுக்கீடகடளயும
அள்ளக்சகாடத்துவிட்டைார.மீதமஇருந்தடவயும,நல்லமமைநாயக்கரஆகியமைற்றுசமைாருஆதிக்கசாதி
உத்தமைருக்கத்தான்சசன்றது.இதிலும‘நீராதாரம’எனுமஇயற்டகடயக்காக்கமஉள்ளடைக்கத்திற்காகக்கமைல்சசய்தது
“நான்அஞ்சுசாமிடயக்கமபடறவன்”என்கிறகறயீட்டவசனமதான்.ஆனால்,அதுஏவதாமூணுசாமி
கமபிடவரகளுக்கம,ஐந்துசாமிகமபிடபவரகளுக்கமைானஉட்பிரிவுத்தகராறுஎன்கிறவடகயில்,சாதாரணமைாகக்கடைந்து
சசல்லப்பட்டவிட்டைது.

தடலப்பகறத்தசபருமிதவிஷயத்தில்,கிட்டைத்தட்டைவதவரமைகன்,விருமைாண்டிடயவயமைாதிரியாகக்சகாண்டை
மைதயாடனக்கூட்டைமதிடரப்படைத்டதஇடணடவத்துப்வபசலாம.இதன்சபயரிவலவயஇருக்கமதுணுக்கறடவக்கம
விமைரசனத்டதஅப்வபாடதயவதவரமைகனுமசரி,இப்வபாடதயவிருமைாண்டியுமசரி,அதனதன்படைப்சபயரகளன்
அளவில்கூடைச்சசய்யவில்டல.இப்வபாதுமவடரயிலும'சண்டியர'எனுமசபயடரடவக்கமுடியாதடததனக்க
இடழக்கப்பட்டைஅநீதியாகத்தான்நிடனக்கிறாரகமைல்.

அப்படி,விருமைாண்டியின்டடைட்டில்டிடசனில்வந்தடகவிலங்டகவிடைசண்டியரடிடசனில்வந்தஅரிவாளன்மீதுகமைல்
டவத்திருக்கமபிவரடமைடயப்பரிந்துசகாள்ளமுடியவில்டல.

பின்னாளல்சண்டியரஎன்றசபயரில்இன்சனாருபடைமசவளவந்துவதால்வியடடைந்தவத,அப்வபாதுஎங்வகவபானது
அரிவாள்கலாசாரம?எனுமநடநிடலயாளரகளன்வகள்விக்க,ஒருவவடளகமைல்நடித்திருந்தால்,அப்படைமவதால்வி
அடடைந்திருக்கமைாஎனுமஇன்சனாருவகள்விதான்பதில்.

வமைற்படிபடைங்களுக்கஆதரவாகடவக்கப்படமகருத்துகள்சபருமபாலும,“உள்ளடதஉள்ளபடிசசால்லயிருக்கிறார
கமைல்”என்பதாகஆரமபித்து,“காட்டமிராண்டிகள்மீதுகனிடவமைட்டவமைகாட்டித்திருத்துதல்”என்பதில்நிடல
சகாண்ட,“மைக்களுக்கப்பரியவில்டல”எனுமஆற்றாடமையில்வந்துமுடிபடவ.
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உண்டமைதான்,உள்ளடதஉள்ளபடிசசால்வதுதான்ஒருகடலஞனுக்கரியஆகப்சபரியசவால்.ஆனால்,அதில்
தன்னுடடையஅரசியலாகஎடதக்கலக்கிவறாமஎன்பதுதான்வகள்வி.எடத்துக்காட்டிற்க,இவதமைதயாடனக்கூட்டைம
திடரப்படைத்தில்,வதவரமைகனில்காட்டைப்பட்டைசவற்றுப்சபருடமை,வன்முடறஎனஅடனத்துமஉண்ட.ஆனால்,
அப்படிக்காட்டைப்பட்டைஅவதவநரத்தில்,நாயகன்கதிரகதாபாத்திரமகலப்பமைணத்தின்வாரிசாகச்
சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கம.அதுதான்திடரக்கதாசிரியரவிக்ரமசுகமைாரனின்அரசியல்.

அவதவபால,மைதயாடனக்கூட்டைத்தின்இறுதிக்காட்சியான,சிவனமமைாவின்நிடலதருமஅதிரவு,வதவரமைகனின்இறுதிக்
காட்சியானஅரிவாள்தாங்கியசக்தியின்பிமபமதருமஅதிரடவவிடைவீரியமமிக்கது.பருத்திவீரனிவலாஇன்னுமஒரு
படிவமைவலசசன்று,ஆதிக்கசாதி-தலத்கலப்பமைணத்தில்பிறந்தவடரநாயாகனாகக்கட்டைடமைத்திருப்பாரஅமீர.
(அதிலுமவமைற்சசான்னஎல்லாக்கல்யாணகணங்களுமஉண்ட.)

வதவரமைகனின்நாயகன்சக்திசவளவயசசன்றுவமைற்படிப்பப்படித்துமகூடை,ஒவரகட்டடையில்ஊறயமைட்டடையாக
மைாறப்வபாகின்றான்.அவடனஅப்படிமைாற்றயதுஅவ்வூரஎன்பதுதான்கமைல்முன்டவக்கமஅரசியல்.இந்த
விஷயத்தில்,வதவரமைகனுக்கம,விருமைாண்டிக்கமஇடடையில்வவறுபாடகள்அதிகமஇல்டல.முன்னதில்சின்னத்
வதவர.பின்னதில்சகாத்தாளம.அதில்பிரச்சடனக்கரியநிலத்திற்கச்சசாந்தக்காரர'கள்ளபாரட்'நடைராஜேன்என்றால்,
இதில்கமைல்.ஒவரசாதியில்இருப்பதால்,திருமைணத்திற்கப்சபரியபிரச்சடனகள்இராதுஎன்கிறஅளவில்,படழய
பஞ்சவரணத்டதக்சகாஞ்சமடதரியசாலயானஅன்னலட்சுமியாகப்சபாருத்திப்பாரத்தால்,வதவரமைகனின்பாகம
இரண்டைானவிருமைாண்டிதயார.

காதல்படைத்தின்சவளப்படடைத்தன்டமைகறத்தவகள்விகள்இப்வபாதுமஎழுப்பப்படபடவ.கறப்பாக,சாய்ராத்
(மைராத்தி)திடரப்படைமசவளவந்தபிறக,பாலாஜிசக்திவவடலவநாக்கிஇன்னுமஅழுத்தமைாகஎழுபடவ!அதன்
சதாடைரச்சியாக,பாலாஜிடயப்வபாலன்றசவளப்படடைத்தன்டமையுடைன்துணிச்சலாகச்சசய்த,சசய்கிறகமைல்ஹாசன்மீது
மைட்டமவிமைரசனமஏன்என்றவகள்வியுமவகட்கப்படகிறது.

கமைல்சவளப்படடைத்தன்டமைடயக்காட்டினாரஎன்பதுஏற்கக்கூடியவிஷயமதான்.ஆனால்,அதுகாதல்அளவிற்க
சமூகத்தில்அதிரவுகடளஏற்படத்தியதாஅல்லதுஅண்டமையில்வந்தமுத்துராமைலங்கமவபால்
சதாடைரபடடையவரகளுக்கக்சகாண்டைாட்டைத்டதக்சகாடத்ததாஎன்படதத்தான்பாரக்கவவண்டம.இடதவய,“மைக்கள்
பரிந்துசகாள்ளவில்டல”எனுமவிமைரசனத்திற்கப்பதிலாகவுமஎடத்துக்சகாள்ளலாம.

தவிர,‘வபாற்றப்பாடைடி’பாடைல்வந்தபதிதில்அதன்வரிகளல்வருமகறப்பிட்டைசாதிக்கப்பதிலாகத்தங்கள்சாரந்த
சாதிப்சபயடரப்வபாட்டப்பாடிப்பல்லரித்தவரகள்அவனகமவபரஉண்ட.ஆக,கடலஞரகள்சசால்வடதத்திறந்த
மைனத்துடைன்பரிந்துசகாள்ளமைக்கள்தயாராகவவஇருக்கின்றனர.நாமஎடதஅழுத்திச்சசால்கிவறாம,எடதபட்டம
படைாமைல்சசால்லச்சசல்கிவறாமஎன்பதில்இருக்கிறதுவிஷயம.ஒருபறம‘காட்டமிராண்டிக்கூட்டைம’எனச்சசால்ல
விட்ட,மைறுபறமதூபமுமவபாடைக்கூடைாது!

ஓநாயாகஇருந்துபாரத்தலன்நியாயத்டதச்சசால்வதற்கமுன்னால்,அதுஓநாய்எனஅழுத்தமைாகச்சசால்லுதல்
அவசியமைானது.எடத்துக்சகாண்டைகடலயின்வடிவமைானதுஅதற்கஅனுமைதிக்காதபட்சத்தில்,கற்றமஎங்கள்ளது
என்படத,ஒருசுயபரிவசாதடனயாகவவனுமகமைல்ஆராயவவண்டியிருக்கிறது.

கமைல்ஹாசன்திடரயுலகில்தன்டனவணிகரீதியாகத்தக்கடவத்துக்சகாள்ளவவண்டியஅவசியமவருமவபாசதல்லாம,
கறப்பிட்டைஆதிக்கச்சாதிடயடமையப்படத்தியஒருசதன்மைாவட்டைப்பின்னணிப்படைத்டதஎடப்பாரஎன்கிறபகாரும
உண்ட.அடதசமைய்ப்பிக்கமவிதமைாகவவ,வதவரமைகனுக்கமுன்னதாகவந்தகணா,சிங்காரவவலன்இரண்டமசரியாகப்
வபாகவில்டல.விருமைாண்டிக்கமுன்பாக,அன்வபசிவம!

இன்னுமசசால்லப்வபானால்,தமிழசினிமைாடவவதவரமைகனுக்கமுன்னுமபின்னுசமைனஇரண்டைாகப்பிரிக்கலாம.
ஆமைாம,அதற்கமுன்பஅங்சகான்றுமஇங்சகான்றுமைாகவந்துசகாண்டிருந்தசாதியப்படைங்களுக்க,இதுவிற்கமஎனக்
வகாடவபாட்டக்காட்டியதுமவதவரமைகன்திடரப்படைமதான்.இதற்கப்பிறகதான்சீவலப்வபரிபாண்டிசதாட்ட
இப்வபாடதயசகாமபன்,முத்துராமைலங்கம,(அந்தப்படைத்திலும,‘சதற்கத்திச்சிங்கமைடைா’என்கிறபாடைலுக்கப்பின்னணி
பாடியவடகயில்கமைலன்பங்களப்பஉள்ளது.)சின்னக்கவுண்டைரமுதலயசகாங்கப்சபருடமைவபசுமபலபடைங்கள்
எனவரிடசயாகவந்தன.கமைலன்நிகரநாயகன்ரஜினிவயகூடை,வதவரமைகடனப்பாரத்துக்கட்டிக்சகாண்டைகடர
வவட்டிதான்எஜேமைான்!

'கடலஎன்பதுமைக்களுக்கானது'என்பதன்அடிப்படடையில்,படடைப்பாளஎனப்படபவன்எப்வபாதுமமைக்களுக்காக,
மைக்களன்பக்கமநின்றுதான்வபசவவண்டம.அதாவது,பாதிக்கப்பட்டைமைக்களன்பக்கம!அப்படிப்வபசாதடவ
அடனத்துமசவறுமபிரதிகளாகமைட்டவமைமைாற,பரடணஅடடைத்துக்சகாள்ளும.
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வமைலும,சினிமைாஉட்படைசபருகிவருமசதாழில்நுட்பங்கள்அடனத்துவமைஒருநாகரிகசிவில்சமூகத்டதமுன்வனாக்கி
நகரத்தமைட்டவமைபயன்படைவவண்டமைன்ற,இந்தடிஜிட்டைல்யுகத்திலுமஆண்டைபரமபடரஎனசவட்டிவீராப்பப்
வபசுவதற்கானகச்சாப்சபாருட்கடளஉருவாக்கித்தருவதாகஇருந்துவிடைக்கூடைாது.

ஏசனனில்நாமஇப்வபாதுமுதுகளத்தூரகளும,தரமைபரிநத்தமகாலனிகளுமவவசறாருவடிவில்IIT,JNUவபான்ற
சபருமகல்விக்கூடைங்களல்நுடழந்துவிட்டைஅச்சமிககாலத்தில்வாழந்துசகாண்டிருக்கிவறாம.

***
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சிற்பிசூழுலக
விக்வனஸ்வரிசுவரஷ்

“இந்தசிதமபரத்துலஅறுபதுவயசுக்கவமைலஇருக்கவங்கள்லபாதிவபருஎன்கிட்டைசகாட்டவாங்கினவங்கதான்”
என்பாரஎன்அமமைா.அமமைா,அப்பாஇருவருவமைசிதமபரத்துக்காரரகள்.பால்யமமுதவலவசிப்பதால்ஊரில்
சபருமபாலானவயதானவரகளுக்கஇருவடரயுமஅல்லதுஒருவடரவயனுமசதரிந்திருக்கம.அமமைாவவாடசவளவய
வபாடகயில்யாராவதுஒருசபரிசுநிறுத்திடவத்துப்வபசிக்சகாண்டிருக்கம.அமமைாவின்கண்கள்யவதச்டசயாக
அவரகள்தடலடயப்பாரத்துவிட்டமீளுவடதக்கண்டிருக்கிவறன்.

என்அமமைாவழிதாத்தாட்யூஷன்வாத்தியார.ஆறடிஉயரம,பாரதியாரவபாலவகாட்டம,பஞ்சகச்சமும,டைரபனும
அணிந்துமுகத்தில்மைட்டமசிரிப்டபஅண்டைவிடைாதவர.ஃவபாட்வடைாவில்பாரத்திருக்கிவறன்,படகப்படைத்துக்காகக்
கூடைத்தன்கண்டிப்டபக்டகவிட்டைதாகசதரியவில்டல.ஊரறந்தஅவரதனிச்சிறப்பஎன்னசவன்றால்,எப்வபரப்பட்டை
மைக்கப்பயடலயுமபாஸாகச்சசய்துவிடவாராம.அந்தத்தனிச்சிறப்டபஊரில்உள்ளபலருமதத்தமபிள்டளகடள
அனுப்பிஊரஜிதப்படத்திக்சகாண்டிருக்கிறாரகள்.என்தாத்தாவுக்கஇந்தசவற்றஎப்படிச்சாத்தியமைானதுஎன்படத
அடத்தபாராவில்சதரிந்துக்சகாள்வீரகள்.

மைனப்பாடைமஎன்பதுசகட்டைவாரத்டதஆகாதகாலமைாதலால்,தாத்தாஎல்லாவாய்பாட்டடையும,வநராகவும,பின்
தடலகீழபாடைமைாகவுமஒப்பிக்கசசால்லப்படத்திஎடத்திருக்கிறார.ஒப்பிக்காதமைாணவரகளுக்கக்சகாட்டநிச்சயம.
அதிலுமஅவரஇருக்டகயிலருந்துஎழமைாட்டைார.இந்தப்பணிடயச்சசய்யஎன்அமமைாடவப்பழக்கியிருந்தார.
சகாட்டமசத்தம,ஐமபதுகஜேசதாடலவில்அமைரந்திருக்கமஅவரகாதில்விழவவண்டமஎன்பதுபணியின்விதிமுடற
மைற்றுமகிளுகிளுப்ப.இந்தக்காலத்துமைாணவரகள்என்றால்,சகாட்டியதற்கப்பழிவாங்கவாத்தியாரவண்டியில்காற்டற
இறக்கிவிடவாரகள்.அந்தக்காலமைாணவரகள்வாய்பாடடைநிடனவிலும,சகாட்டியடதமைறந்துமவிட்டைாரகள்.
அமமைாவுக்கஇப்வபாதுமஊரில்மைரியாடத!

தற்வபாதுமட்யூஷன்கள்நடைந்துக்சகாண்டதான்இருக்கின்றன.சிறயவகப்பஎன்றால்சபண்கள்.ஒன்பது,பத்தாம
வகப்பக்கவமைல்என்றால்ஆண்வாத்தியாரகள்.சபருமபாலானட்யூஷன்டீச்சரகள்,கமைலாகாவமைஷ்வபாலமுகத்தில்
நிரந்தரவசாகமவதக்கியவரகளாகஅடமைந்துவிடகிறாரகள்.அப்வபாதுட்யூஷனுக்கப்வபாவசதன்பது
சுவாரஸ்யப்படவதில்டல.அமமைாக்களுக்கமுதுகில்நாலுசாத்துசாத்துவதற்கக்கூடதல்காரணமகிடடைக்கிறது.கமைலா
காவமைஷ்கள்ட்யூஷன்எடக்கமவபாவதகீடரஆய்ந்துசகாண்வடைா,சவங்காயமஉரித்துக்சகாண்வடைாஇருப்பதுஅந்த
வயதில்எரிச்சலூட்டியிருக்கிறது.

ட்யூஷன்எடப்பசதன்றால்என்ன,நாங்கவளபத்தகத்டததிறந்துடவத்துக்சகாண்டபடிக்கவவண்டமஅல்லதுஅப்படிப்
பாவ்லாபண்ணவவண்டம.ஒருமைணிவநரத்தண்டைடனஅது.ஏடழகமைலாக்களுக்கஉதவஇந்தஅமமைா,அப்பாக்களுக்க
வவறுவழிவயசதன்படைாதாஎன்றுகடைவுடளக்வகட்டிருக்கிவறன்.

ஒவரசயாருமுடற‘கடைவலாரக்கவிடதகள்’வரகாவபான்றஅக்காவிடைமட்யூஷன்பயின்றருக்கிவறன்.கீடரஆயாமைல்,
அழுதுவடியாமைல்,பாண்ட்ஸ்பவுடைரவாசடனவயாடவந்தமைருமஇதுவபான்றஅழகானஅக்காக்களடைமபயில்வதில்
உள்ளநல்லவிஷயம,அவரகன்னத்தில்தட்டி‘கட்பாய்’அல்லது‘கட்வகரள்’சசால்வடதக்வகட்பதற்காகவவவிழுந்து
விழுந்துபடிப்வபாம.

சனி,ஞாயிறுஎன்றால்காடலவநரட்யூஷன்.அக்காவரடிவயாவில்காதல்பாடைல்கடளஒலக்கவிட்டகூடைவவபாடவார.
ஒருமைாதிரிகிறக்கமைாகஇருக்கம.அழகானசபண்ணுக்கநன்றாகவுமபாடைவருவசதல்லாமகில்லரகாமபிவனஷன்.
அதில்மையங்கஆண்,சபண்,கழந்டதவவறுபாசடைல்லாமகிடடையாது.ட்யூஷன்அக்கா,‘தாண்டராராமைா’
சசால்லயிருந்தால்கட்டிக்கரணமகூடைஅடித்திருப்வபாமஎனுமவபாது,பானிபட்யுத்தத்டதயாரஎப்வபாதுநடைத்தியது
என்படதப்படித்துடவப்பதுகஷ்டைமைாஎன்ன!

பக்கத்துவீட்டஅண்ணா,தினமுமட்யூஷனில்நடைந்தடதஒன்றுவிடைாமைல்வகட்டக்சகாள்வார.அதுஎன்படிப்பின்
மீதானஅக்கடறஎன்வறநமபிவனன்.ஒருநாள்,அக்காஎங்கள்படிப்டபயும,பக்கத்துவீட்டஅண்ணாடவயுமபற்றக்
கவடலசகாள்ளாமைல்திருமைணமசசய்துசகாண்டவபாய்விட்டைார.கமைலாக்கள்ஒருவபாதுமஇவ்வாறுபாதியில்
விட்டப்வபாவதில்டலஎன்படதயுமஇங்ககறப்பிட்டைாகவவண்டம.

ஒன்பதாமவகப்பவந்ததுமஇயற்பியல்,வவதியல்,கணக்கஎனதனித்தனிஆசிரியரகளடைமவபாகவவண்டியதாயிற்று.
வகப்பில்நன்றாகவவகணக்கச்சசால்லத்தந்தஆசிரியரிடைவமைநாங்கள்ட்யூஷனுக்கவபானதுபற்றஅவருக்கவமைஎந்த
கழப்பமுமஇருந்திருக்கவில்டல.

என்நண்பரின்அனுபவமவவறுவிதமைானது.அவரவகப்பில்கணிசமைானவரகள்கணக்காசிரியரிடைமட்யூஷனுக்கப்
வபாய்க்சகாண்டிருந்தாரகள்.அதுஅரசுப்பள்ளயாதலால்,நூற்றுச்சசாச்சமமைாணவரகளல்வீட்டக்கவருமடபயன்கள்
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முகமமைட்டமஅவருக்கநன்கபரிச்சயமைாகியிருந்தது.ஒவ்சவாருகாலாண்ட,அடரயாண்டப்பரிட்டசமுடிவிலும
உங்களல்யாரமுதல்மைதிப்சபண்என்றுட்யூஷன்டபயன்களடைமவகட்டத்சதரிந்துசகாள்வார.அவரகளல்ஒருவரதான்
பத்தாமவகப்பில்முதல்மைாணவனாகவரமுடியுமஎன்பதுதாண்டிஅவரவயாசிக்கவவயில்டல.

பத்தாமவகப்பில்என்நண்பரதான்மைாநிலஅளவில்முதல்மைாணவர.கணக்காசிரியருக்க,சபயரவகள்விப்படைாதஅந்த
மைாணவன்உள்ளூரஎன்பவதஅதிரச்சி.“எவவனாரகன்னுஒருத்தன்ஃபரஸ்ட்வந்திருக்கான்.உங்களுக்கமைாரக்
வாங்கறத்துக்கஎன்னடைாவகட?”என்றுவகப்பில்வகட்க,“எவவனாஇல்லசார,நமமைகிளாஸ்ரகவரன்தான்”என்று
அடடையாளமில்லாமைல்இருந்தமூன்றாவதுசபஞ்சுரகடவஒருவன்வபாட்டக்சகாடத்தான்.வகப்பாசிரியருக்கஅடத்த
அதிரச்சி.அவரிடைமட்யூஷனுக்கவராததால்டபயடனப்பற்றஅவருக்கத்சதரிந்திருக்கவில்டல.

“சபாஷ்டைாடபயா!”முதுகில்‘படீர’என்றுஒன்றுடவத்தார.“ஆமைா,யாரட்டைட்யூஷன்வபாற?”“யாரட்டையுமஇல்லசார.
நீங்ககிளாஸ்லசசால்லத்தரறதுதான்!”ஆசிரியருக்ககஷியாகி,மீண்டம‘படீர’.“அப்பாஎன்னபண்றார?”“சநசவு
சார”.மூன்றாவது‘படீரில்’நண்பருக்கப்சபாறகலங்கிவிட்டைது.மைாவட்டைஅளவவாடநின்றுவிட்டைதற்காகஅப்வபாது
சந்வதாஷப்பட்டிருக்கிறார.அடத்தடத்தவகப்பகளுக்கஇலவசமைாகவவஅவரிடைமகணக்கக்கற்றுக்சகாண்டைாராம.

எங்கள்ஊரில்வவதியல்ஆசிரியர‘சாரலஸ்சார’அழகானஇடளஞர.திருமைணமைாகியிருக்கவில்டல.அவரிடைமட்யூஷன்
வபாகஎங்களுக்கஇனித்தும,எங்கள்பட்டிக்காட்டப்சபற்வறாருக்கக்கசந்துமஇருந்தது.எந்வநரமுமஎங்களுக்கள்
வவதியல்நிகழவுநடைந்துவிடமஎனப்பயந்து,அவதசதருவிலருந்தசிடமூஞ்சிதாத்தாவிடைம-எவ்வளவுவயாசித்தும
இப்வபாதுசபயரநிடனவுக்கவரவில்டல–வசரத்துவிட்டைாரகள்.

சாரலஸ்சாரிடைமபடிக்கமசபண்களடைமஅவடரப்பற்றஅவ்வப்வபாதுவகட்வபாம.அடதச்சசால்வதற்கசராமபபிக
பண்ணிக்சகாள்வாரகள்.அவரகளடைமதாஜோசசய்துவாங்கமதகவல்கள்-சாரலஸ்சாரடகசயழுத்துசுமைாரதான்,அவர
வீடகடலந்துகிடைக்கம-மைதியஉணவுஇடடைவவடளமுழுவதுமவபசுமஅளவுக்கமுக்கியத்துவமசபற்றருந்தன.
பின்னாளல்,அவரதன்மைாணவிஒருவடரவயதிருமைணமசசய்துசகாண்டைதாகஅறந்தவபாதுஎங்கள்சபற்வறாரஒன்றும
பட்டிக்காடஇல்டலஎன்றுவதான்றயது.

ட்யூஷன்மைாஸ்டைரகள்பதின்பருவஉளவியல்சதரிந்தவரகள்.பள்ளவாத்தியாரகள்கூடைஅடிக்கமுடியும,இவரகளால்
அடிக்கமுடியாது.ஆனால்அடதவிடைஅவமைானப்படத்துமவிதமைாக,ஆண்கள்விடடைத்தாடளசபண்களடைமும,
சபண்கள்விடடைத்தாடளஆண்களடைமுமசகாடத்துமைதிப்சபண்டணக்கூட்டைச்சசால்வர.

சிலட்யூஷன்களல்மைாணவ/மைாணவியருக்கதனித்தனிவநரமஒதுக்கிட்யூஷன்சுவாரஸ்யத்தில்டகடவப்பாரகள்.
எனினுமமுழுக்கவவசபண்கள்அல்லதுஆண்கள்பள்ளயில்படிப்பவரகளுக்க,ட்யூஷனுக்கசவளவயஇருக்கம
டசக்கிள்நிறுத்தத்தில்தான்முதல்சவட்கம,முதல்காதல்எல்லாமவதான்றுகிறது.

தற்வபாதுட்யூஷன்களன்முகவமைமைாறவிட்டைது.சபயரும.‘வகாச்சிங்கிளாஸ்’என்றுசசால்லப்பாரத்தாவலஒரு
காரப்பவரட்நிறுவனத்துக்கள்நுடழயுமஅதிரவுகிடடைக்கிறது.சதாடலக்காட்சியில்பாடிப்பகழசபற்றகழந்டதகள்,
சீசன்முடிந்ததுமகல்யாணக்கச்வசரிகளல்பாடவதுவபால்,எல்லாப்வபராசிரியரகளுமஓய்வுசபற்றதுமடிஃபால்ட்டைாக
வகாச்சிங்க்ளாஸ்ஆரமபிக்கிறாரகள்.பள்ளஆசிரியருக்காவதுபாஸாக்கிவிட்டைால்வபாதும,ட்யூஷன்வாத்தியாரகள்
சபற்வறாரகளன்எஞ்னியரிங்அல்லதுடைாக்டைரகனவுகடளயுமசமைய்ப்பிக்கவவண்டம.ஒன்பதாமவகப்ப
படிப்பவரகளுக்கபத்தாமவகப்பபாடைத்டதயுமபதிசனான்றாமவகப்பமைாணவரகளுக்கபன்னிசரண்டைாமவகப்ப
பாடைத்டதயுமஎடப்பதில்உள்ளசிரமைமதனித்துவமைானது.

அடிப்படடைடயமைட்டமகற்றுத்தரவவண்டம,ஆனால்அதிவலவயநின்றுவிடைக்கூடைாது.இடவஅடனத்துமஐஐடி,
அண்ணாபல்கடலக்கழகஅல்லதுஇதரவபராசிரியரகளுக்கஅசால்ட்டைாகவருகிறது.

தினமுமஐந்துமைணிக்வகதுவங்கமவகப்பகள்,நாசளான்றுக்கஆறுபாட்சுகள்,வாரமஒருபரிட்டசநடைத்தி,அடத
திருத்தித்தருமஇடடைவிடைாதபணிடயக்கூடைச்சாதாரணமைாகஎண்ணிவிடைலாம.ஆனால்,அத்தடனபாட்ச்களுக்கம
வாராவாரமதனித்தனிக்வகள்வித்தாள்கள்தயாரிப்பதின்பின்னாலுள்ளஉடழப்பஅசாதாரணமைானது.“பதில்சசால்றது
ஈஸ,வகள்விவகட்டப்பாரத்தால்தான்சதரியும”என்றுஆசிரியரகள்மைாற்றச்சசால்வாரகளாகஇருக்கம.ஆனால்
அதுவுமஉண்டமைதான்.

விடடைடயவிடைஇங்வகவகள்விமுக்கியம.கடடைசிப்பரிட்டசஒருவபாரமுடனஎன்றால்,எதிரிசகாண்டவரப்வபாகம
ஆயுதமஏற்கனவவஉங்களுக்கபரிச்சயமைானதாய்,டகயாளத்சதரிந்திருந்ததாய்இருந்தால்சவற்றஉறுதிஅல்லவா!
வாரமஒருபரிட்டசட்யூஷனில்எழுதியமைாணவரகள்வதரவுநாளன்று,இன்றுமமைற்சறாருநாவளஎன்றபதட்டைமில்லாத
சஜேன்மைனநிடலயுமஅடடைகிறாரகள்.

சபாதுவாகஇதுவபான்றஅனுபவகட்டடரயில்“வாழக்டகயில்…”என்றுஎங்காவதுவரவவண்டமஎன்பதுவிதி.அது
கட்டடரயின்நமபகத்தன்டமைடயகூட்டகிறது.அதனால்,அப்படிவயமுடித்துக்சகாள்வவாம.
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வாழக்டகயில்நமவமைாடபயணித்த,நமடமைச்சீரடமைத்தபலடரயுமநிடனத்துப்பாரக்க,நன்றகூறவிட்டவிடகிவறாம.
அதில்ட்யூஷன்மைாஸ்டைரகள்நிச்சயமஉண்ட.சிற்பங்களால்ஆனதுதான்வகாவில்எனினுமவகாவிடலக்கட்டியஅரசன்
வபான்றுசிற்பிக்கவரலாற்றல்இடைமஇல்டல.

நானுமவருடைாவருடைமபாரக்கிவறன்,மைாநிலத்தில்முதலாவதாகவருமஎந்தமைாணவராவதுஎன்சவற்றக்ககாரணம,
ட்யூஷன்மைாஸ்டைரஎன்றஉண்டமைடயசசால்கிறாராஎன்று.மகூம.“என்வபரண்ட்ஸ்,என்பிரின்சிபல்,என்டீச்சரஸ்தான்
காரணம”என்றுசசந்தமிழில்ஒருவபருண்டமைடயமைடறக்கிறாரகள்.

***
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ஒடக்கத்தின்முழக்கம
வலகாஇராமைசுப்ரமைணியன்

“இன்றுவடரஎன்தனிப்பட்டைஅனுபவங்களும,அக்கடறகளுமசாதியஅடமைப்டபச்சாரந்தபிரச்சடனகளுடைன்தான்
சமபந்தப்பட்டள்ளன.இதிலருந்துசவளவருமநாளல்நான்சாதிடயடமையப்படத்தாததிடரப்படைங்கடளஎடப்வபன்.”
-நாக்ராஜ்மைஞ்சுவள

தமைதுஆதிக்கசாதிஎதிரப்பநிடலடயஅல்லதுதலத்ஆதரவுநிடலடயபட்டைவரத்தனமைாகப்வபசியதிடரப்
படடைப்பாளகள்இங்கமிகக்கடறவு.அப்படிப்வபசமுற்பட்டைவரகளுமகூடைசாதிப்சபயரகடளமைடறத்து,கறயீடகள்
சகாண்வடைதமகருத்துக்கடளநீண்டைதயக்கத்துடைன்சவளப்படத்திவருகின்றனர.

ஒடக்கப்பட்டைசமூகத்தின்கரலாகஒலக்கமமைராத்தியஇயக்கநரநாக்ராஜ்மைஞ்சுவளவின்படடைப்பகள்இதனாவலவய
அதிகமுக்கியத்துவமசபறுகின்றன.இந்தியசினிமைாவின்தவிரக்கமுடியாதபடைங்களாகஅடவமைாறப்வபாகஅவற்றன்
சவளப்படடைத்தன்டமைவயகாரணமைாய்இருக்கிறது.மைஞ்சுவளவின்படைங்கள்வநரடமையானடவ.எவ்விதப்
பாவடனகளுமஇன்றதினசரிவாழவின்நிதரசனங்கடளச்சுட்டிக்காட்டபடவ.சராசரிபாரடவயாளன்இதுவடர
கண்டிராததலத்வாழவியடலபிரச்சாரசநடியின்றமுன்னிறுத்துபடவ.

தன்படடைப்பகளுக்கத்தன்வாழவவஆதாரமஎனக்கூறுமமைஞ்சுவளஇத்தாலயத்திடரப்படைங்களான‘Cinema
Paradiso’மைற்றும‘BicycleThieves’இரண்டமஎதாரத்தசினிமைாடவஅடடையாளமகாட்டியதாகக்கறப்பிடகிறார.

சினிமைாஎன்பதுசபாழுதுவபாக்கமைட்டவமைஎன்னுமவடரயடறயில்சவளயாகமபாலவுட்திடரப்படைங்கள்மீதான
இவரதுகடடமையானவிமைரசனங்கள்மைறுக்கமுடியாதடவ.தன்னால்ஒருவபாதுமஅப்படியானவபாலத்தனம
மிக்கபடைங்கடளத்தரஇயலாதுஎனக்கூறுமமைஞ்சுவள,சினிமைாஎன்னுமஊடைகத்டததன்வபாராட்டைஆயுதமைாக
மைாற்றயடமைத்தஒப்பற்றகடலஞன்.

ஒடக்கப்பட்டைஇனத்தின்தராத்துயரத்டதஉரத்துச்சசால்லடமமைஞ்சுவளவின்திடரப்படைங்கள்ஒன்வறாடஒன்று
சநருங்கியசதாடைரபடடையடவ.இன்னுமகறப்பிட்டச்சசால்லவவண்டசமைனில்இவரதுமுதல்படைமைான
பிஸ்துல்யாவின்முடிவவஇரண்டைாவதுதிடரப்படைமைானஃபான்ரியின்துவக்கமைாகஇருக்கிறது.வபாலவவஃபான்ரியின்
நிடறவவறாக்காதல்தான்சாய்ராத்தின்டமையமைாகஅடமைந்திருக்கிறது.இதுஎவதச்டசயாகஅடமைந்திருக்கலாமஎனினும
தலத்வாழவியடலப்பின்னணியாகக்சகாண்டைமுற்றலுமவவறுபட்டைகடதயமசமசகாண்டைஇப்படைங்கள்ஒரு
பள்ளயில்இடணவதுஆராயப்படைவவண்டியது.

2009 மஆண்டசவளயாகிவதசியவிருதுசபற்றமைஞ்சுவளவின்பிஸ்துல்யாகல்விமைறுக்கப்படமஏடழச்சிறுவடனப்
பற்றயகறுமபடைம.தந்டதடயஇழந்தபிஸ்துல்யாகூலவவடலசசய்துபிடழக்கமதாய்க்கத்துடணயாகஅவளுடைன்
பகல்சபாழுதுகடளக்கழிக்கிறான்.உரியஆவணங்கள்சமைரப்பிக்காததாலுமபள்ளச்சீருடடைகள்இல்லாததாலும
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அவனுக்கப்பள்ளயில்அனுமைதிமைறுக்கப்படகிறது.வலுக்கட்டைாயமைாகப்பள்ளடயவிட்டசவளவயற்றப்படம
பிஸ்துல்யாபிடழப்பக்காகத்திருட்டசதாழிலல்ஈடபடகிறான்.

பள்ளசசல்லுமஆடசயுமஆரவமுமசகாடங்கனவாகஅவடனத்துரத்துகிறது.படிப்பின்மீதானஅவனது
அக்கடறடயச்சிலகாட்சிகளன்வழிவயஅறந்துசகாள்ளமுடிகிறது.ஆதரவளக்கயாருமைற்றசூழலல்பரிதவிக்கம
பிஸ்துல்யாஇறுதிக்காட்சியில்எடக்கமமுயற்சியின்பலன்நமகற்படனக்கவிடைப்படகிறது.

அமசமைச்சூரநடிகரகடளக்சகாண்டசவளயானஇக்கறுமபடைமஇயக்கம,ஒளப்பதிவு,இடசஎனஎதிலும
கறப்பிடமபடியானவநரத்திசகாண்டைதல்ல.மைஞ்சுவளவின்கன்னிமுயற்சியானபிஸ்துல்யாகடறகடளத்தாண்டி
கவனமசபற்றதற்கக்காரணமஅதுநிஜேத்டதப்பிரதிபலத்தவத.சாடலவயாரங்களல்வசிக்கமஎண்ணற்றகழந்டதகளன்
அடடையாளமைாய்பிஸ்துல்யாஇருக்கிறான்.சமூகத்தால்நிராகரிக்கப்பட்டைஅவடனப்வபான்றசிறாரகவளபின்னாளல்
சகாடல,சகாள்டளச்சசயல்களல்ஈடபடகின்றனரஎன்படதஅழுத்தமைாகச்சசால்லுமபடைமஅரசுமைற்றுமபள்ளகளன்
மீதானநமபிக்டகடயக்வகள்விக்கள்ளாக்ககிறது.

சமூகச்சீரவகடகறத்தவிவாதங்கள்மைட்டவமைசபருகிக்கிடடைக்கமஇன்டறயசூழநிடலயில்அதற்கானஆதார
விடதடயஅடடையாளமகாட்டகிறவிதத்தில்பிஸ்துல்யாகறப்பிடைத்தகந்தபடடைப்ப.

2013 ல்சவளயானஇவரதுஃபான்ரி(Fandry)கவிஞன்,எழுத்தாளன்எனபன்முகமசகாண்டைமைஞ்சுவளடவதனிப்சபரும
ஆளுடமையாகஉயரச்சசய்தபடடைப்ப.பன்றவமைய்ப்படதக்கலத்சதாழிலாகசகாண்டைஜோப்யாவிடைடலப்பருவத்திற்வக
உரியஅத்தடனஆடசகளுமகனவுகளுமசகாண்டைவன்.கடமபத்தின்வறுடமைகாரணமைாகபள்ளக்கச்சசல்வவதாட
விடமுடறநாட்களல்கூலவவடலசசய்துஉடழப்பவன்.பணக்காரவீட்டப்சபண்ஷாலுமீதுஜோப்யாவுக்கஅளவிடை
முடியாக்காதல்அல்லதுஅதுவபால்மையக்கம.

சராசரிஇடளஞனின்எல்லாலட்சணங்களுமசபாருந்தியிருப்பினுமஜோப்யாதனித்துவிடைப்படகிறான்.ஆதிக்கசாதியின்
கட்டப்பாட்டிலருக்கமஅவ்வூரில்அவனதுஒவ்சவாருசபாழுதுமஅவமைானத்துடைவனவயகழிகிறது.கலத்சதாழிலும,
சாதியஅடடையாளமுமஅவனதுகனவுகளுக்கத்தடடையாகநிற்கின்றன.

அவனதுதினசரிப்சபாழுதுகடளவிவரித்தபடிசசல்லுமகடதயில்,அடித்தட்டகிராமைங்களல்தலத்துகளன்இன்டறய
நிடலடயநுணுக்கமைாகவிவரிக்கமபலகாட்சிகள்உள்ளன.தடலமுடறயாய்த்சதாடைருமஅவலத்டதச்சகித்துக்சகாள்ள
முடியாதஇளமஜோப்யாதனித்தடலவதில்ஆச்சரயமில்டல.சகபள்ளமைாணவரகளடைமதன்கடமபத்தின்
அடடையாளத்டதமைடறக்கமுயன்றுவதாற்கமஅவனதுசூழநிடலஅவன்மீதானபரிதாபத்டதக்கூட்டவது.திருவிழா
சமையசமைான்றல்சகாண்டைாட்டைமைனநிடலயில்இருக்கமஜோப்யா,தன்நண்பனின்வதாள்மீதுஅமைரந்துதூரத்தில்
நிற்கமஷாலுடவப்சபருமிதமசபாங்கபாரக்கமகாட்சியுமஅதன்சதாடைரச்சியாய்நிகழபடவயாவுமசகித்துக்
சகாள்ளவியலாநிதரசனங்கள்.

உன்னால்ஒருநாளுமவவறுஉயரத்திற்கச்சசல்லமுடியாதுஎன்பதுஅவனுக்கமீண்டமமீண்டமசசால்லப்படகிறது.
வபாலவவஊவரவவடிக்டகபாரக்க,தன்கடமபத்துடைன்வசரத்துஜோப்யாபன்றகடளவிரட்டமநீண்டைஇறுதிக்காட்சி
ஏற்படத்துமஅதிரவும,சபருமகழப்பத்துடைனுமஆக்வராஷத்துடைனுமஅவரகள்விரட்டியடிக்கமுயல்வதுபன்றகடள
அல்ல,காலங்காலமைாய்அவரகடளஅடைக்கிஆளுமஆதிக்கசாதியின்ஓடக்கமுடறகடளவய.வவட்டடையாடிய
பன்றயுடைன்ஊரவலமைாய்அக்கடமபமநடைந்துவருமசாடலயின்பின்னணியில்அமவபத்கர,சத்ரபதி
சிவாஜிஉள்ளட்டைவரகளன்படைங்கள்இருப்பதுஅக்காட்சிக்கஅழுத்தமவசரப்பது.அங்கதன்கடமபத்டதக்வகல
சசய்யுமஒருவடனமுதல்முடறயாகஜோப்யாஎதிரக்கதுணிவது,ஒரயுகமைாற்றத்திற்கானதுவக்கமைாகக்கருதப்படை
வவண்டியது.

உலகசினிமைாவரலாற்றல்கறப்பிடமபடியானஇறுதிகாட்சிகளன்பட்டியலல்இதற்கஓரஇடைமுண்ட.

விளமபநிடலவாழவின்துயரத்டதப்வபசுவதாகஇருப்பினுமஃபான்ரிமிகந்தகவித்துவஅழகடைவனவய
படைமைாக்கப்பட்டள்ளது.பிஸ்துல்யாவில்கடறகசளனநிடனத்தடவயாவுமஇதில்சீரடமைக்கப்பட்டிருந்தன.
காட்சிகளுக்கஅரத்தமகூட்டமஇடசயும,அக்கிராமைத்தின்நிலப்பரப்பக்காட்சிகளுமரசிக்கமபடியானடவ.கறப்பாக
ஜோப்யாவுமஅவன்நண்பனுமகருப்பநிறச்சீட்டக்கருவிடயத்வதடியடலயுமமுதல்காட்சி.

ஜோப்யாவாகநடித்துள்ளவசாமநாத்தன்எதாரத்தநடிப்பால்படைமமுழுவடதயுமஆக்ரமித்துக்சகாள்கிறார.அவ்வாண்ட
இந்தியஅரசின்சிறந்தஇயக்கநர,சிறந்தகழந்டதநட்சத்திரத்திற்கானவதசியவிருதுகடளமுடறவயமைஞ்சுவளவும
வசாமநாத்துமசபற்றதுகறப்பிடைத்தக்கது.சாதியஒடக்கமுடறகறத்ததவிரப்பாரடவசகாண்டைஃபான்ரிபல்வவறு
விருதுகடளசபற்றவபாதிலுமவசூல்ரீதியாகச்சாதிக்காததுசபருமகடற.உண்டமையில்இத்திடரப்படைமசவகஜேன
சினிமைாரசிகரகடளஅவ்வளவாய்ச்சசன்றடடையவில்டல.
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ஃபான்ரியின்வதால்விமைஞ்சுவளடவஅதிகமபாதித்துஇருப்பதுஅவரதுசமீபத்தியவநரகாணல்ஒன்றல்சவளப்பட்டைது.
நீண்டைதயக்கத்துடைவனவயதனதுஅடத்தபடைமைானசாய்ராத்தின்(Sairat)திடரக்கடதடயஎழுதத்
துவங்கியதாய்ச்சசால்லுகிறார.சாதிஎதிரப்பக்சகாள்டகயிலருந்துவிலகாதஅவதவவடளயில்மைக்களன்ரசடனக்க
ஏற்றதுவபாலவுமஅடமைந்தசாய்ராத்தின்சவற்றசினிமைாவரலாற்றடனமைாற்றஅடமைத்தது.இதுவடரயிலானமைராத்திய
சினிமைாவசூல்சாதடனகள்அத்தடனடயயுமமுறயடித்தது.

சிலமைாவட்டைங்களல்நள்ளரவுக்காட்சிகள்ஏற்பாடைாயின.மைஞ்சுவளவின்வநரகாணல்கள்சவளவராதவடைஇந்தியப்
பத்திரிடககள்,சதாடலக்காட்சிகள்இல்டலஎனலாம.சாய்ராத்தின்நாயகனுமநாயகியுமசசன்ற
இடைங்களசலல்லாமசபற்றவரவவற்பநமபமுடியாதது.மிகச்சாதாரணக்கடதடயஅசாதாரணஅழகசகாண்ட
படைமைாக்கியமைஞ்சுவளவின்ஒப்பற்றரசடனக்கக்கிடடைத்தசவற்றவயஇது.

இத்தடனசகாண்டைாட்டைங்களுக்கமகாரணமைானசாய்ராத்தின்கடதஏடழநாயகன்பணக்காரநாயகிடயநீண்டை
வபாராட்டைத்திற்கபிறகமைணமமுடிக்கமசராசரியானவத.இருப்பினுமமுழுக்கமுழுக்ககாதல்மைனநிடலயில்
படைமைாக்கப்பட்டைசாய்ராத்தின்காட்சிகள்நமடமைப்படைத்துடைன்ஒன்றடைச்சசய்கின்றன.

இதிலுமபதுமுகநடிகரகவளபிரதானவவடைமஏற்றுள்ளனர.நாயகிஆரச்சியாகரிங்கராஜ்கரு,நாயகன்பிரஷ்யாவாக
ஆகாஷ்.சாய்ராத்தில்நாயகடனவிடைநாயகிக்வகமுக்கியத்துவமசகாடக்கப்பட்டள்ளது.இடதத்
திட்டைமிட்வடைவடிவடமைத்ததாகஇயக்கநரகூறுகிறார.சபண்அழகில்மைட்டவமைபிரதானப்படத்தப்படவதுவமைாசமைானது
எனக்கூறுமமைஞ்சுவளவின்நாயகிஆரச்சிஎதற்கமதுணிந்தவளாக,ஆளுடமைசசலுத்துபவளாக,ஏன்பல்லட்டம
டிராக்டைருமஓட்டைத்சதரிந்தவளாகவுமகூடைஇருக்கிறாள்.

ரிங்கவின்ஒவ்சவாருசநாடிமுகபாவடனயுமஅளவில்லாஅழகசகாண்டஈரப்பது.பிரஷ்யாடவமுதலல்
சவறுப்பதாகட்டம,பிறகவிடைாமைல்அவடனத்துரத்திக்காதல்சகாள்வதாகட்டம,அவவனாடபிணக்கக்சகாண்ட
உருகவதாகட்டம-ஆரச்சியின்மீதானசநருக்கமபடைமமுடிந்தபிறகமநீடிப்பது.

இடசயடமைப்பாளரகள்அஜேய்-அதுலன்மையக்கறுஇடசசாய்ராத்தின்மிகப்சபருமபலம.மைான்வடைஜ்காட்சிகளாக
விரியுமபாடைல்களல்இடசயுமபத்துணரவுமிக்ககாதல்காட்சிகளுமஒவரவநரவகாட்டில்பயணிப்பதுரசித்துணர
வவண்டியது.மைஞ்சுவளவின்சசாந்தகிராமைத்திலும,மைஹாராஷ்ட்ராவின்இன்னபிறஇடைங்களலுமபடைமைாக்கப்பட்டை
இப்பாடைல்கள்அதன்காட்சிஅழகியலுக்காய்க்சகாண்டைாடைப்படபடவ.

சராசரியானகாதல்திடரப்படைமஒன்டறப்பாரக்கமமைனநிடலயிவலவயஇறுதிவடரபாரடவயாளடனடவத்திருக்கம
மைஞ்சுவள,கடடைசிசிலநிமிடைங்களல்நான்சசால்லவந்ததுஇதுவல்லஎனஅதிரச்சிக்கஉள்ளாக்ககிறார.தினசரி
நாளதழகளலுமசதாடலக்காட்சிஊடைகங்களலுமநாமகாணவநரிடமஆணவக்சகாடலகள்கறத்தானசசய்திகள்ஒரு
நிமிடைபச்சாதாபத்வதாடமைறக்கப்படகின்றன.சாய்ராத்படைத்தின்மூலமமைஞ்சுவளசாதிக்கநிடனத்ததுஅத்தடகய
நிகழவுகளன்மீதானநமஅவதானிப்டபவிரிவுபடத்துவவத.ஆதிக்கசாதிகளால்அரங்வகற்றப்படமஆணவக்
சகாடலகள்கறத்துவிவாதிக்கத்தூண்டி,அதுபற்றயமைாற்றுப்பாரடவடயபரப்பவதில்மைஞ்சுவளசவற்ற
சபற்றருக்கிறாரஎன்பவதஉண்டமை.

சமுதாயத்தின்மீதுஅக்கடறசகாண்டதண்டைாடமைசகாடடமைகளுக்சகதிரானதவிரமைானகருத்துக்கடளத்தன்
திடரப்படைங்களன்வழிசதாடைரந்துமுன்னிறுத்துமமைஞ்சுவளநமகாலத்தின்ஒப்பற்றகடலஞன்!

***

இளவவனில்-2017 19



 தமிழ

நீடூழிவாழக
மீனமமைாகயல்

பச்டசவாசமகலந்தகாற்றுஇயற்டகயின்சுவாசமவபாலத்வதான்றற்றுமைதுவிற்க.சுத்தஅடமைதியில்சலசலக்கம
நீவராடசகூடைஅடமைதிவயாடஅடமைதியாகஇடழந்துவபாயிருந்தது,சபாட்டவமைகமஇல்லாதசவட்டைாரசவளவானம.
அண்ணாந்துபாரத்துக்சகாண்டிருந்ததில்வானமைவடளஉள்ளழுத்துக்சகாண்டைது.

எங்கமநீலம.நீலமைாகசவளவந்தாள்.தனிடமைச்சுதந்திரமஆடைச்சசால்லயது.அடசயுமநீலக்கடைல்.

தடலடயஉலரத்திக்சகாண்வடைராஜி,“ஏய்சீக்கிரமகள.இருட்டைக்கள்ளகீழஇறங்கனும.”

“ஏன்பிள்ளஇதுஉங்கஇடைமதான!யாரஎன்னசசால்வா?”

“ஆமைா!அப்பாவுமஅண்ணனுமவரலன்னுசசால்ட்டைாங்க.சீக்கிரமஇறங்கச்சசான்னாங்க.தனியாலாமடநட்தங்க
முடியாது.கூடைாது.அருவிலசசத்தவங்கஆவிஇங்கதான்சுத்துதாம.”

சத்தமைாகச்சிரித்தாள்மைது.

“எதுஆவியா?நான்அந்தஆவிலஇட்லசுட்டட்டதான்வருவவன்.நீவவணாஇறங்க.”

“சவள்ளாடைாதபிள்ள.வபாயிகள.நீகளச்சதண்ணிதான்அருவிலவிழப்வபாவுது.”

“அப்வபாஇதுக்கமவமைலயாவராகளச்சதண்ணிலதாவனநான்களப்வபன்?ச்வசய்…”

“சராமபநாள்ஆடசஒன்னுஇருக்கராஜி.யாருவமைசதாடைாததண்ணியகடிக்கணுமகளக்கணும.”

“நீவபசிட்வடைஇரு.பிரியாணிவாங்கப்வபானமுருவகசன்இப்பவந்திடவான்.சீன்பாரக்கப்வபாறான்.அப்பறமபலமப,
உன்னவச்சுக்கவறன்.”

“நிஜேமைாவவபாரப்பானாடி?”

ஓரக்கண்சிமிட்டிடைாப்டஸஜிமமிவசாடவசரத்துக்கழற்றபாடறவமைல்வபாட்டைாள்.

“அடிவயய்சனியவன,நீலாமஉருப்படைவவமைாட்டை,வகட்டியா.”

“ஆடடைகள்சுடமைதாவன!அடதமுழுதுமநீக்கிவிட்டகளப்வபன்.முருவகசன்எப்பவருவான்?அவன்வருமவடரக்கம
களப்வபன்.”

சட்.பிரியாணிகிடடைக்காது.பவராட்டைாதான்முருவகசன்வாங்கிட்டவருவான்.

என்னவமைாநிடனச்சவன?!மைறந்திட்ட.

“முண்டைக்கட்டடையாநிக்கதுபாரு,மூவதவி.”

அவ்விடைமவிட்டநகரந்தாள்.

கணுக்காலுக்கச்சற்றுவமைவலநீவராட்டைம.படத்தால்தடலக்கவமைலாகஓரங்கலத்துக்கநீரவபாகம.மைதுகாடல
டவத்ததுமநீரின்சில்லப்பஉச்சந்தடலவடரபரவிப்பல்லரித்தது.களரபழகடகயில்நீரள்ளஉடைமபில்சதளத்தாள்.
நீருக்கள்முட்டிவபாடை,களரசதாடடைதாக்கிவயிரதிரச்சப்சபன்றுஉட்காரந்தாள்.

ஆற்றல்,ஓடடையில்களப்பதில்இதுசபருமபாட.இடடைக்கக்கீழநடனதல்உச்சமைாய்உடைல்கூசும.

அமைரந்தாள்,கிடைந்தாள்,நீடரக்சகடத்தாள்.சதளந்தநீரில்வான்பிமபமவிழுந்துஅவள்வமைனியில்வமைல்ஓடியது.வான்
அவடளக்சகடத்தது.கப்பறக்கிடைந்ததில்மைாரடபமைண்தழுவியது.கூழாங்கற்கள்சதாட்டஉருண்டைன.நிலமும
அவளுமபரஸ்பரமசகட்டைனர.நீருக்கள்ளருந்தபடிவான்பாரத்தாள்.வாவனாடடை!

சட்.ராஜிசசத்துட்டைா.வபய்அடிச்சுட்ட.

கபக்சகன்றுநீரிலருந்துஎழுந்து“ஏய்சனியவன…”
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“ஏன்டிகத்தற?ந்தாஉன்டிரஸ்.”

ஏன்எனக்கஇப்படித்வதானுச்சு?என்னவதானுச்சு?என்னவமைாதப்பாவதானுச்வச!மைறந்திட்ட.

எவ்வளவுநிடனவுபடத்தியுமவரவில்டல.

“முருவகசன்வந்தானா?பிரியாணிபாரசல்?”

“ஓ,வந்துட்டைானா!எங்ககாவணாம?”

“அடிவாங்கப்வபாறடிநீ.”

*

உயரமைானஇடைங்களன்பருவநிடலநமபிக்டகக்கரியதுஇல்டல.திடீசரன்றுமைாறவிடம.விட்டைது!

“ஏத்தாஇருங்க.இப்பஇறங்கவவண்டைாம.மைழபிடிச்சிடம.ஐயாட்டைநான்வபான்சசஞ்சுசசால்லக்கவறன்.”

“சரிய்யா.நான்பாரத்துக்கிடவதன்._____ல்லசகாஞ்சமவலுவாத்தான்வபயுது.____பவராட்டைாவாங்கி
சகாடத்திருக்வகன்.______சின்னத்தாயிந்தாங்க,ஐயாவபசுதாக.”

“______சரிப்பா.”

“என்னடி?”

“மைடழவிட்டைாஇறங்கங்க.இல்லாட்டி,காடலலசவள்ளனவரசசால்ட்டைாக.”

“சவள்ளவமைகமலாமபஞ்சுமிட்டைாய்கணக்காஇருக்கம.இந்தமைழவமைகத்தபாரு.கருப்பராட்சசன்மைாதிரிஇருக்கல்ல
ராஜி!”

தூறல்,சாரல்,மைடழ,சபருமைடழஎன்றவரிடசக்சகல்லாமவநரமதராதுவிழுமவபாவதஆங்காரமைாய்விழுந்தது.
அருவியின்இடரச்சவலாடமைடழ.ராஜிஒடங்கிமைதுவின்டககடளஇறுக்கப்பற்றக்சகாண்டஇருந்தாள்.
வகாணிப்டபடயத்தடலயில்வபாரத்திக்கடிடசவாசலல்நின்றருந்தான்முருவகசன்.

கீழிறங்கமவநரமதப்பிப்பின்சவறத்ததுமைடழ.

“காடலலஇறங்கவவாம.”

“அவனஉள்ளகூப்ட.”

சட்.முருவகசன்உள்வளவருமவபாதுவாசல்லதடலலஇடிச்சுக்கவான்.

மைறந்திட்ட.

“உள்ளவாங்கண்ணா.”

கழுத்தில்ஓமடைாலரஇருக்கிறதாஎன்றுராஜிசதாட்டப்பாரத்துக்சகாண்டைாள்.

“ஆமைா,அருவிலசசத்தவங்கஎத்தனஆவிசுத்துதுன்னுசசான்ன?”

“சகான்னுருவவன்.சுமமைாஇரற.”

“ஆனாநீசயல்லாமஎமபிஏபடிச்சன்னுசவளலசசால்லட்டதிரியாதஎன்ன.சிரிச்சிடவாங்க.”

“வவறஏதாதுவபசுமைது.”

“ஆஆஆ!”-தடலடயத்தடைவியபடிமுருவகசன்உள்வளவந்தான்.சநற்றயில்சின்னத்தற்றல்ரத்தம.

“ஒன்னுமில்லவலசாஇடிச்சுட்ட.”

*
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கடிடசமுழுக்கமூவரின்எண்ணங்களுமவடகவடகயாய்ஓடின.ராஜிடயமுருவகசன்கற்பழிப்பதாய்மைதுவிற்கக்
கற்படன.முருவகசடனமைதுகற்பழிப்பதாய்ராஜியின்கற்படன.இவரகள்இருவடரயுமஎங்வகடவக்கவவண்டவமைா
அங்வகடவத்துவிட்டத்தூங்கிவிட்டிருந்தான்முருவகசன்.

மைதுவுக்கமைட்டவமைசதரிந்து,ஏவதாஓரஅமைானுஷ்யமஅங்கநிகழவதாகத்வதான்றயது.நிகழாமைல்இருப்பதாகவும
வதான்றயது.ஏவதாஒன்றுசரியில்டல.ஏவதாஒன்றுடகமீறநடைக்கின்றது.

இந்தச்சூழடலஏற்கனவவஅவள்பாரத்திருக்கிறாள்.ஏற்கனவவஇதில்வாழந்திருப்பதாகப்பட்டைது.எதுவுமபதிதாக
இல்டல.பகத்தறவுவதடித்வதடிஆராய்ந்தது.சரியாகப்பரிந்துசகாள்ளஎதுவுமசதளவாகஇல்டல.

“தூக்கவமைவரமைாட்டிக்கி.ஆவிகடதசசால்வலன்ராஜி.”

“சிலதுலவிடளயாடைக்கூடைாதுமைது.உனக்கசதரியல,பரியலஅல்லதுநமபலஅப்படின்றதுக்காகஒன்னுஇல்லவவ
இல்லன்னுஒதுக்கிடைமுடியாது,பரியாதவிசயங்கடளக்கிண்டைல்சசய்யறதுமதப்ப.அந்தவிஷயமஉனக்கப்பரியும
வபாதுஅதயாரட்டையுவமைசசால்லமுடியாதபடிக்கஆகம.”

“அப்வபாநீமைட்டமசசால்றஉனக்கமஒன்னுமஆகல?”

“எனக்கமஇன்னுமமுழுசாத்சதரியாது.ஆனாலுமநமபவறன்.எனக்கமுழுசாத்சதரியுமவபாதுசசால்லநான்இருக்க
மைாட்வடைன்.அவ்வவளாதான்.”

“…”

“நமமைசக்திக்கமீறனவிசயங்கடளத்சதரிஞ்சுக்காமைஇருக்கறதுநல்லதுமகூடை.நான்வகள்விப்பட்டைவடரசசால்வறன்.நீ
நல்லாவயாசி.வயசாகிச்சசத்தவங்கயாராவதுஆவியாவருவாங்களா?சாகமவபாதுமைனசுமவயசாகிச்சாகம.அந்த
மைனவசாடைமுதிரச்சிவவறநிடல.அடனவடரயுமபிள்டளகளாகபாக்கம.ஆனாஇடடைலஇப்படிதிடீரன்னு
சாவறவங்க?அவங்கஆன்மைாசாந்தியடடையாது.அவுங்கசவச்சிருந்தஆடசகள்,லட்சியங்கள்,கனவுகள்,எல்லாவமை
வசரந்துமைனடதஉக்கிரமைாக்கிசவச்சிருக்கம.தன்பயணமதிடீசரன்றுவிடபட்டைடதஆன்மைாஏத்துக்காது.அது
சபாறாடமையாகமைாறதன்டனப்வபாலவவபிறடரயுமஇப்படிப்பாதியில்விடபடைடவக்கமுயற்சிபண்ணும.அதுதான்
ஆவிஅடிக்கறதுன்னுசசால்றாங்க.”

“…”

“ஆவிகஎப்பயுவமைமுகத்துக்கவநராவராது.முதுகக்கபின்னாடிஇருந்துதான்கூப்பிடம.கூப்பிடமன்னாஉன்டனப்
பிடிச்சுஇழுக்கம.அங்கவயஇருந்துக்கன்னுசசால்லும.அவதாடைபிடியிலஇருந்துதப்பனுமனாதிருமபிப்
பாரக்கக்கூடைாது.வவகமைாமுன்னாடிவயபாரத்துப்வபாகணும.வபாகமுயற்சிக்கணும.வசாரவானாவதாத்துட்டைனு
அரத்தம.சபரியஇருட்ட.அதுதான்கடடைசி.மூச்சுமுட்டம.அப்பறமஒன்னுவமையில்ல.”

தூங்கிப்வபானாள்.

*

கடிடசக்கப்பின்இருந்தமுள்சசடியில்ராஜியின்சுடிதாரசிக்கிக்கிழிந்துஅவதாவடைஒட்டிஇருந்தது.அங்வகவய
முட்கவளாடவிழுந்துஇறந்துகிடைந்தாள்.முருவகசடனவபாலீஸ்டகதுசசய்துவபானது.

“வபயாவதுபிசாசாவது.இவன்தான்அந்தப்பள்டளயஎன்னவமைாசசஞ்சிருக்கான்.வபாஸ்ட்மைாரடைமரிப்வபாரட்
வரட்டம.இவனவச்சுக்கவறன்.”

முருவகசன்தன்ஐயாடவஏறட்டைான்.அவன்கண்களல்உண்டமைமைட்டவமைஇருந்தது.விசுவாசமும.

ராஜியின்அப்பா“என்னஆச்சுசசால்லுமமைா”என்றாரஅழுதுசகாண்வடை.

“எனக்கஎதுவுவமைசதரலப்பா,என்னநடைந்துச்சுன்னு.”

மைதுஅவள்அமமைாடவசநருக்கிநின்றருந்தாள்.அவளன்உதறல்அமமைாடவயுமவசரத்துநடக்கியது.

யாவராயாருக்வகாஃவபான்வபசிக்சகாண்டஇருந்தாரகள்.

“ராஜிசசத்துட்டைா.வபய்அடிச்சுட்ட”

சட்.மின்னல்சவட்டிமைதுமையங்கிச்சரிந்தாள்.

*
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Suddenunexpecteddeathduetochronicheartfailure.Theacutecoronaryeventstriggeredthesuddendeath(SD)isunclear.

மைதுவிற்கராஜிஎப்படிஇறந்தாள்என்படதக்கணிக்கமுடிந்தது.தன்டனசநாந்துசகாண்டைாள்.காப்பாற்ற
இருக்கலாவமைா.எனக்கஏன்மைறந்துவபானது?சட்சடைனத்வதான்றமைடறகிறது.வதான்றயடவநடைந்தபின்மீண்டம
ஞாபகமவருகிறது.இதுசாபமஅல்லவா!ஏன்ஒருநல்லதுகூடைஎனக்கத்வதான்றவவஇல்டல?

*

நாள்…சட்.

“அமமைாஇந்தக்கழந்டதங்கவபாறஆட்வடைாகிடைங்கலகவுந்துவிழப்வபாகதுமைா.காப்பாத்துமைா.”அழுதாள்.

“உனக்சகன்னடபத்தியமபிடிச்சிருக்கா?வபசாமைஇரு.”

“இல்லமமைாஎன்டனநமபமைா.”கதறனாள்.

“அந்தக்கழந்டதகஎல்லாமபாவமமைா.கட்டிக்கட்டிக்கழந்டதங்க.”சசால்லுமவபாவதஉடடைந்தாள்.

அமமைாஅவள்கண்கடளப்பாரத்தாள்.நிடலசகாள்ளாதகண்கள்.அங்கமிங்கமஅடலயுமகண்கள்.பதற்றமுமதுடிப்பம
நிடறந்தகண்கள்.விருட்சடைனப்பின்வாங்கினாள்.பின்அவடளஅடணத்தாள்.

“ஒண்ணுமில்லடி,ஒண்ணுமில்ல.”

“மமைா.நான்தான்மைாராஜியசகான்னுட்வடைன்.”

ஆட்வடைாஎந்தவிபத்திலுமசிக்கவில்டல.

*

நாட்கள்…சட்.

“வமைடைமஉங்கசபாண்ணக்கண்டிச்சுடவங்க.எங்கவீட்டக்கவந்து,உங்கவீட்டவமைலஇடிவிழப்வபாகது,எல்லாரும
கிளமபிசவளலவாங்கன்னுகத்திக்கிட்டஇருக்கறா”.

“ஏன்மைதுஇப்படிபண்ற?எனக்கநீமைட்டமதான்டிஇருக்க.நான்என்னடிசசய்வவன்.”

“…”

“ராஜிசசத்ததுஅவவிதிடி.”

“இல்லமமைாகண்டிப்பாஅவங்கவீட்லஇடிவிழுந்திடம.எனக்கத்சதரியுமஎல்லாருமசசத்திடவாங்க.”

“அப்படிப்பாரக்காதமைது.பயமைாருக்கடி.”மைகளன்தடலடயமைாரவபாடவசரத்தடணத்துக்டககூப்பினாள்.

கூப்பியதிடசயில்நாக்டகசவளத்தள்ளசுவரில்சதாங்கிக்சகாண்டிருந்தாள்மைாகாள.

எந்தஇடியுமஅந்தவீட்டில்விழவவஇல்டல.

*

வாரங்கள்…

“நீங்கஏன்மைதுஇப்படிஎக்ஸ்ட்ரீமைாபிவஹவ்பண்றங்க?எதனாலஎல்லாடரயுமபயமுறுத்துறங்க?”

“நான்பயமுறுத்தலடைாக்டைர.உண்டமையச்சசால்வறன்.நான்சசால்லாமைவிட்டைதால.ராஜிசசத்துட்டைாஎன்னாலஅதுல
இருந்துமீளமுடியல.Ifeelguilty.”

“வமைலசசால்லுங்க.”

“நான்டபத்தியமஇல்லடைாக்டைர.என்டனமைாதிரிசதளவாஇங்கயாருமஇல்ல.ஏன்நீங்ககூடை.”

“பரியலமைது.விளக்கமைாச்சசால்லமுடியுமைா?”

“Precognition.நடைக்கப்வபாறடதஉணரவறன்.”
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“நடைக்கனுமனுவிருமபறீங்களா,இல்லவதானுதா?”

“இல்ல.அதுவாத்தான்வருது.”

“ஃடபன்.எப்பஇருந்துஉங்களுக்கஇந்தமைாதிரிப்சரடிக்ட்பண்ணத்வதாணுது?”

“அப்பப்வபாவதாணும.அடதப்சபருசாஎடத்துக்கறதுகிடடையாது.சலவன்த்படிக்கமவபாதுஸ்கூட்டியவீட்டைவிட்ட
எடக்கமவபாவதகீழவிழப்வபாவறன்னுநிடனச்வசன்,விழுந்வதன்.அப்பறமஒருநாள்சமபந்தவமைஇல்லாமைஎன்வனாடை
மைாமைாவப்பற்றவயாசிச்வசன்.இத்தடனக்கமஅவங்கவளாடைசதாடைரபமுறஞ்சுவபாய்சராமபவருஷமஆச்சு.ஆனா
அன்னிக்கஎங்கவீட்டக்கப்பத்திரிடகடவக்கவந்தாங்க.அப்பறமவவணுமன்வனஒன்னுவயாசிச்வசன்.அதுநடைக்கவவ
இல்ல.இப்படிச்சின்னச்சின்னதாநிடறய.”

“இதுநாரமைலாஎல்லாருக்கமநடைக்கறதுதான்.எனக்கக்கூடைஏதாவதுபாடைடலமுணுமுணுத்தபடிடிவியஆன்சசஞ்சா
அவதபாட்டஓடிட்டஇருக்கம.வவறஎன்னலாமவதாணுமஉங்களுக்க?ஐமீன்அடிக்கடி.”

“எனக்ககாய்ச்சல்வருமவபாசதல்லாமயாவராஅஞ்சுவபரஎன்வனாடைவீட்லநடைமைாடைறமைாதிரிஇருக்கம.அவங்களுக்க
உருவமகிடடையாதுசவறுமநிழல்மைட்டமதான்.என்வனாடைசாப்பாட்டைஅவங்கதான்திருடிசாப்பிடவாங்க.அமமைாட்டை
சசான்வனன்.அவங்கநமபல.நீங்களுமநமபமைாட்டிங்க.எப்வபாநான்காய்ச்சல்லபடத்தாலுமஇந்தஒவரநிகழவு
மைட்டவமைமைாறமைாறவரும.அதுக்கநாவனஒருவிளக்கமகற்பிச்சுக்கிட்வடைன்.என்வனாடைஉடைலுக்கள்உள்ளசக்திகடள
எல்லாமகிருமிகள்சாப்பிடைறமைாதிரிஅழிக்கிறமைாதிரி.அதுஉண்டமையுமகூடை.சதன்வவறஎதுவுமஸ்சபசிஃபிகாஇல்ல
டைாக்டைர.இசதல்லாமநான்சசால்றதுக்கக்காரணமஎன்வனாடைமைனநலத்தில்எனக்கமஅக்கடறஇருக்கடைாக்டைர.”

“ஓக்வக.வஸா,உங்களுக்கராஜிஇறக்கப்வபாறான்றசசய்திமுன்னவமைசதரியும.இல்டலயா?”

“வநா.முழுசாத்சதரியாது.ஆனாஇப்வபாநமபவறன்.எனக்கத்சதரியுமன்னு.”

“What'sthebigdeal?அதுக்கமஇப்பநீங்கஎல்லாடரயுமஎச்சரிக்டகபண்றதுக்கம,எச்சரிக்டகன்றவபரல
பயமுறுத்துவதற்கமஎந்தசதாடைரபவமைஇல்டலவய?இன்ஃவபக்ட்நீங்கசசான்னதுஎதுவுவமைநடைக்கலவய!”

“நடைக்காது!எனக்கத்சதரியும.”

“வாட்?”

“அதனாலதான்சசால்வறன்.சசால்லட்டைாநடைக்காது.அன்னிக்கி‘ராஜிநீசாகப்வபாற’ன்னுசசால்லஇருந்வதன்னாஅவ
சசத்திருக்கமைாட்டைா.Youdon't,youwon’t,youcan'tandyouneverunderstand.Iknow.”

மைதுவின்விரித்தகண்கள்முழுக்கஆழமைானநமபிக்டக.கண்டைறயமுடியாஉண்டமைஅதில்மிதந்தது.

*

மைாதங்கள்…சட்.

கடைவாவயாரமரத்தமஒழுகமஅளவிற்ககல்யாணப்சபண்ணின்அண்ணன்மைதுடவஅடித்திருந்தான்.

அவளன்ஒழுங்கற்றஆடடைகளுமசிக்கிச்சடடைவிழுந்தமுடிகளுமஎந்தமைனக்வகதமுமஇன்றஅவடளஅடிப்பதற்க
உதவின.மைண்டைபத்தில்எல்வலாருமஎதுவுமவபசாமைல்வவடிக்டகபாரத்துநின்றருந்தனர.

வழிந்தரத்தத்டதத்வதாள்பட்டடையில்துடடைத்து,மீதத்டதத்தடரயில்துப்பிவிட்டமீண்டமசசான்னாள்-

“உன்தங்கச்சிசரண்வடைநாள்லதாலயறுத்துட்டதான்நிப்பா.”

***
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வயிற்றுத்த
சசௌமயா

“பள்ளவயாடைத்துக்கவநரமைாச்சு.இன்னுமஇங்கஎன்னடைாபண்ணற?”

இசக்கியமமைாள்கத்தினாள்.இமமைானுவவல்காடலயில்காட்டக்கஆய்இருக்கவந்தவன்ஓணான்ஒன்டறப்பாரத்து,
அடதப்பிடிக்கமமுடனப்பில்வநரமமைறந்திருந்தான்.

அமமைாடவத்திருமபிப்பாரத்தான்.அவள்டகயில்காட்டக்கச்சி;கண்களல்வகாபம.சிக்கினால்டநயப்படடைப்பாள்
என்படதஉணரந்தவன்பாய்ச்சலாய்எகிறத்தப்பினான்.

“வடைய்களச்சுட்டசூலுக்கவபாடைா,சூற”என்றபடிஅவடனத்துரத்தினாள்.

அவள்வீடவந்துவசருமுன்இமமைானுவவல்கடிடசயின்பின்பறமகளத்துக்சகாண்டிருந்தான்.அவசரகதியில்தண்ணீர
சமைாண்டஊற்றக்சகாள்ளுமமைகடனப்சபருமிதப்பன்னடகயுடைன்பாரத்தாள்.

அருவகசசன்றுமுதுகசதாட்டைதுமபடதத்துத்திருமபியவன்அவளதுமுகப்பரிவுகண்டநிமமைதியானான்.

இசக்கிஅவன்டகயிலருந்துநீரவமைாளுமடைப்பாடவவாங்கினாள்.சபரியகாலசபயிண்ட்டைப்பாவில்நீரநிரமபி
இருந்தது.அவடனமைரப்பலடகயில்அமைரடவத்துச்வசாப்பத்வதய்க்கத்துவங்கினாள்.

மைணலல்விடளயாடிஅவன்கால்களல்சிரங்கப்பண்கள்பரவிக்கிடைந்தன.அவற்டறஅழுத்திச்சீழஎடத்தாள்.
வவப்பிடலபறத்துஅருகிருந்தகற்களல்வதய்த்துபண்கள்வமைல்வதய்த்தபடிவய,

“வயசுதான்பத்தாச்சு.சுத்தமைாடக,காலவச்சுக்கசதரியுதா?”என்றுமிதமைாய்த்தடலயில்தட்டினாள்.

“களச்சுவிட்ட,கண்டிகழுவிஇன்னுமஎத்தடனவருசமடைாஉன்னத்தாங்கறது?”

சிரித்தான்.

“இதுக்சகான்னுமசகாறச்சமைசிரில்ல”என்றபடிஅவனுக்கத்தடலதுவட்டினாள்.

இமமைானுவவல்சீருடடைஅணிந்துதயாரானதுமதாளத்தவசாற்டறவட்டைலல்சகாணரந்துடவத்தாள்.

“அய்வயா,அமமைாவநரமைாச்சு.சபல்அடிச்சுருவாங்க”

பதறயபடிபத்தகங்களருந்தமைஞ்சப்டபடயவாரிக்சகாண்டசவறுங்காலுடைன்அவசரமைாய்சவளவயறனான்.

“வடைய்,சாப்ட்டவபாடைா”எனஅவள்கத்திமுடிக்கமவபாதுஅடதக்வகட்கமதூரமகடைந்திருந்தான்.

மைண்சுவரில்கூடரவவய்ந்தஅந்தவீட்டின்தகரக்கதவில்சாய்ந்தபடிகண்மைடறயுமவடரமைகடனப்பாரத்துக்
சகாண்டிருந்தாள்இசக்கியமமைாள்.ஒருசபருமூச்சுடைன்உள்வளவந்துசுவரில்மைாட்டிஇருந்தவகலண்டைரில்வததி
கிழித்தாள்.4.8.88.எழுதப்படிக்கஅறயாதஇசக்கிதினமவததிகிழிக்கத்தவறுவதில்டல.

கதடவச்சாத்திக்சகாண்டிஇட்டைாள்.ஏற்கனவவவநரமைாகிவிட்டைது.எமஜிஆரநகடரவிட்டகாலனிப்பகதிக்கள்
நுடழந்தாள்.எமஜிஆரநகரஎன்றுசபயரடவக்கப்பட்டச்சிலஆண்டகள்ஆயிற்றுஎன்றாலுமதபால்களல்முகவரி
எழுதுவடதத்தவிரஅப்பகதிடயஅப்சபயரில்எவருமகறப்பதில்டல.சக்கிலயவளவுஎன்வறஅடனவருக்கம
சகஜேமைாய்வருகிறது.வபாலவவஇசக்கியமமைாளன்சபயருமஅந்தக்காலனியில்எவராலுமஉச்சரிக்கப்பட்டைதில்டல.
“கக்கூஸ்காரிவந்துருக்கா”என்றகாலனிவீட்டப்சபண்களன்உடரயாடைலல்ஒருசநாடிசவளப்படம
அடடையாளப்படத்தவலாடமுடிந்துவிடம.

காலனியில்ஒவ்சவாருவீடைாகக்கக்கூஸ்,பாத்ரூமகழுவிவிட்ட,விரல்படைாமைல்ஜோக்கிரடதயாய்க்சகாடக்கப்படம
சில்லடறகடளப்பவ்யமைாய்வாங்கிச்சுருக்கப்டபயில்வசமித்துக்சகாள்வாள்.

காலனியில்பலவீடகளல்இப்சபாழுதுசசப்டிக்வடைங்க்டவத்தகக்கூஸ்கட்டிவிட்டைாரகள்என்றாலுமஇன்னுமசில
வீடகளல்எடப்பக்கக்கூஸ்தான்.இரண்டதிண்டகளுக்கநடவவபக்சகட்டவத்துமைலமகழிப்பாரகள்.பக்சகட்டில்
வசரந்திருக்கமமைலத்டதசகாண்டவபாய்காலனிக்கானமைலக்கழியில்சகாட்டிவிட்டபக்சகட்டடைநன்றாய்க்கழுவித்
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திருமபக்சகாண்டடவக்கவவண்டம.திண்டகடளச்சுற்றச்சுத்தப்படத்தவவண்டம.சிலஆண்டகளுக்கமுன்பவடர
காலனியில்எல்வலாரவீடகளலுமஇந்தமுடறதான்.இப்வபாதுசசப்டிக்வடைங்க்முடறவந்தபிறகவவடல
சுலபமைானதுவபால்வதான்றயதுஇசக்கிக்க.அவளுக்வகவதான்றுமவபாதுபடியளக்கமசாமிகளான
காலனிக்காரரகளுக்கத்சதரியாதா!

“அதான்இப்பபக்கிட்டசகாண்டவபாறவவடலஇல்டலவய!”என்றுசசால்லவழக்கமைாய்க்சகாடத்துவந்த2
ரூபாயில்எட்டைணாடவப்பிடித்துக்சகாண்ட1.50சகாடத்தனர.அடதயுமகடைன்சசால்வவாருண்ட.

“சில்லறஇல்ல.நாடளக்கச்வசத்துவாங்கிக்க.”

“ஆறுமைணிக்கவமைலவந்தாஎப்படிக்காசுசகாடக்கறது,லட்சுமிவீடதங்கவவண்டைாமைா?”

“சரியாவவகழுவல.பீங்கான்லகடறகடறயாஇருக்க.ஒரரூவாதான்தருவவன்.”

தினமவவடலமுடித்துவீடதிருமபமைதியமஆகிவிடம.சிலவீடகளல்படழயசாதவமைா,காய்ந்தஇட்லவயா
தருவதுண்ட.அன்றுஅதிரஷ்டைமஇருந்தால்சகாஞ்சமகழமவபாரசவமைாவாய்க்கம.சிலசமையமவலசாய்எச்சில்கண்ட
மீந்தபிரியாணி,சகட்டப்வபாகத்துவங்கியபாயாசமகூடைக்கிடடைக்கம.

அத்தடனவநரமஅருசவறுப்பின்றசசய்தவவடலயின்சமைாத்தஅசூடயயுமஅக்கணத்தில்வந்துவபாகம.

ஆனால்மைறுக்கமைாட்டைாள்.வராஷமபாரக்கசுயமைரியாடதடயவிடைவசதிஅவசியம.சிலசபாழுதுகளல்உண்ண
இயலாமைல்அடதப்சபாட்டைலமைாக்கிவீடவந்துசற்றுவநரமகழித்துபசிகடைடலத்தின்னுமவபாதுஉண்பாள்.பசிஎந்த
அவமைானத்டதயுமசவல்லக்கூடியதாய்ஆகிவிட்டிருந்ததுஇசக்கிக்க.

அவள்பருஷன்சசால்லஇருக்கிறான்.ஒருகாலத்தில்சபாதுக்கிணற்றல்நீரஎடத்ததற்காகவாயில்பீடயக்கடரத்து
ஊற்றஇருக்கிறாரகள்.அதுஇப்படித்தான்ருசித்திருக்கமஎனநிடனத்துக்சகாள்வாள்.

சுரடணமுதலயஉணரவுகசளல்லாமமைரத்துப்வபாய்வருஷக்கணக்காகிறது.இன்றுஅவள்வாழவின்ஒவரமைகிழச்சி
இமமைானுவவல்.24மைணிவநரச்சிந்டதயுமசதாஅவடனச்சுற்றவயஅடமைந்திருந்தது.

“நல்லாப்படிக்கணுமசாமி”எனஅவடனக்சகாஞ்சுவாள்.

மைடழயில்நிறமவபானஅமவபத்கரபடைசமைான்றுஉதிரந்துசகாண்டிருந்தசுவரில்உடறந்திருக்கம.அவள்பருஷன்
டவத்திருந்தபடைமஅது.இமமைானுவவல்படிக்கவவண்டசமைன்றுஅவன்ஆடசயாய்இருந்தான்.

“எங்களமைாதிரிபீயள்ளவவண்டைாமனாநீபடிக்கனும”என்பான்.

அச்சசாற்கள்இப்வபாதுமஅவளதுகாதுகளல்உயிரப்வபாடஒலக்கின்றன.படிப்பவாசடனவயஇல்லாத
இசக்கியமமைாள்இமமைானுவவடலபாடைமஒப்பிக்கச்சசால்லபத்தகத்டதடகயில்டவத்துக்சகாள்வாள்.

சவறுமவடளவுகளானஎழுத்துருவங்கள்வழிவயமைகன்பயணிக்கமபாடதகாணுமஆரவமஅது.

ஒப்பிக்டகயில்இடடைவயநிறுத்தி“சரியாமமைா”எனக்வகட்கமமைகனிடைமசமைல்லப்பன்னடகத்து“வமைலசசால்லு”
என்பாள்.அவன்சசால்வதுசரியாய்த்தான்இருக்கமஎன்றஅபாரநமபிக்டகஅவளுக்க.

இமமைானுவவலன்அப்பாசரியாய்இரண்டஆண்டகளுக்கமுன்பாதாளச்சாக்கடடையில்இறங்கிஅடடைப்டபக்கத்திக்
சகாண்டிருந்தசமையமவிஷவாயுதாக்கிஇறந்துவபானார.சாக்கடடைமூடிடயத்திறந்தஉடைவனஉள்வள
வபாயிருக்கக்கூடைாது,ஆக்சிஜேன்அவ்வளவாய்இருக்காது,பதிலாய்உள்வளகாற்றல்விஷமபரவிஇருக்கமஎன்று
அதிகாரிகள்வந்துபாரத்துவியாக்கியானமசசான்னாரகள்.அதாவதுவபாதுமைானமுன்சனச்சரிக்டகஇல்லாமைல்
இறங்கியதுஅவன்தவறுஎன்பதுஅவரகள்முடிவு.

அவளுக்கஅதுஒன்றுமபரியவில்டல.நீட்டினஇடைத்தில்டகசயழுத்துப்வபாட்ட,அரசாங்கமசகாடத்தநஷ்டைஈட்டப்
பணத்டதவாங்கிக்சகாண்டைாள்.சரக்காரகமைாஸ்தாக்களுக்கநன்றசசலுத்தியபிறகமிஞ்சியசதாடகயில்இந்தப்
பறமவபாக்கஇடைத்தில்மைண்சுவரகடிடசஒன்டறகட்டிக்கடிவயறனர.

இமமைானுவவல்வகப்படறயில்அமைரந்திருந்தான்.பதிவனாருமைணிக்சகல்லாமசத்துணவுசடமைக்கமவாசமவரத்
துவங்கியது.பள்ளயில்வபாடமமைதியச்சத்துணவுக்கஒருபிரத்வயகவாசடனஉண்ட.நிறமமைங்கிய,சற்வறவீங்கித்
சதரியுமவரஷன்அரிசியின்மைணமும,பள்ளயின்பின்னால்பயிரிட்டிருக்கமநீள்கத்தரிக்காயில்பருப்பிட்டச்சசய்த
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கழமபின்மைணமுமகலந்துரசடனயானவீச்சமமூக்கிவலறும.

காடலயில்உண்ணாமைல்வந்திருக்கமபிள்டளகளுக்கச்வசாறாக்கமவாசமவகப்படறக்கள்பகந்துபரவிவயிற்றல்
பசிடயத்தூண்டிவிடம.ஐந்தாமவகப்பக்கள்படிக்கமபிஞ்சுகளுக்கஅந்தஉணரடவமைடறக்கத்சதரியாது.ஒருவடர
ஒருவரபாரத்துக்சகாள்வர.எச்சிலூறுவதுகண்களல்மின்னும.

தினப்படிசங்கதிதான்எனினுமபசிசமைருககடலயாதபதுச்சரக்கதான்ஒவ்சவாருமுடறயும.உச்சப்பசியில்வசாற்றன்
மீதானஆவடல,காதடல,சவறடயஎதிரபாலனரால்கூடைத்தூண்டைமுடியாது.

இமமைானுவவலன்வகப்பில்பிரகாசனும,சாமிநாதனுமசத்துணவுஉண்ணமைாட்டைாரகள்.வீட்டக்கச்சசன்றுஉணவருந்தி
வருவாரகள்.பிரகாசனின்அப்பாவட்டிக்கடடைடவத்திருக்கிறார.கவணசன்சசட்டியார.சாமிநாதன்வகாவில்கருக்களன்
மைகன்.பட்டடையுமசகாட்டடையுமைாய்இருப்பான்.மைதியமவீட்டக்கப்வபானாலுமதயிரசாதமதான்சாப்பிடவான்என
வகப்படறயில்வகலவபசுவாரகள்.

இமமைானுவவலுக்ககாரணங்கள்எல்லாமபரியுமவயதாகிஇருக்கவில்டலஎனினுமஅவரகள்சத்துணவில்வபாடம
சாப்பாட்டடைச்சாப்பிடமநிடலயில்இல்டலஎன்பதுவடரஅறந்திருந்தான்.

“ஏன்மைாஅவுங்கஸ்கூல்லசாப்பிடைறதில்ல?”எனஅமமைாவிடைமஒருமுடறவகட்டைான்.

“அவுங்களுக்கஅசதல்லாமஒத்துக்காதுடைா”என்றாள்.

இமமைானுவவலுக்கபசிசமைல்லவமைல்வயிற்றல்பரவியது.வநரமகூடைக்கூடைநாவூறக்காதடடைக்கத்துவங்கியது.வயிறு
மைட்டவமைபசிக்கானஇடைமஎன்பசதல்லாமஆரமபகட்டைமதான்.உணவுமைணமுறஞ்சிசமைௌனமைாய்நாசிதூண்டைப்படை,
நாஉமிழநீடரச்சுரந்துஉரக்கப்பசிடயமுணுமுணுக்கம.காதுசகாஞ்சமசகாஞ்சமைாகஅடடைத்துஎச்சரிக்க,டக,கால்கள்
சமைல்லநடங்கிபசிடயஉரக்கஅறவிக்கம.இப்வபாதுஅவனதுடககள்இரண்டமசமைல்லயநடக்கத்திற்கட்பட்டைன.
கால்கடளக்கட்டபடத்திக்சகாண்டைான்.

சகலஅவயங்களுமபசிடயப்படறசாற்றத்சதாடைங்கிஇருந்தன.மைனமுமஎரிச்சல்படைத்சதாடைங்கியது.

பாடைமநடைத்துமடீச்சரின்வாரத்டதகள்எதுவுமகாதில்விழவில்டல.அதுவுமகணக்கவகப்ப.பசியில்இருக்கமவபாது
கணக்கப்பாடைமநடைத்துவடதநரகத்தில்கூடைதண்டைடனயாகடவத்திருக்கமைாட்டைாரகள்.கண்கள்மைட்டவமை
கருமபலடகடயப்பாரத்தபடிஇருந்தன.மைனமதட்டில்விழுமவசாற்றுக்கவளத்துக்கமஅதன்வமைவலஊற்றப்பட்ட
கத்திரிக்காயுடைன்கடழயுமபருப்பக்கழமபக்கமமையங்கிஏங்கத்துவங்கியது.

வதாட்டைவிடளச்சலல்டீச்சரகளுமஆயாக்களுமவீட்டக்கஎடத்ததுவபாக,தட்டக்கஒருதுண்டவீதமதான்கத்திரிக்காய்
வபாடவாரகள்.நான்காய்வகபட்டைகத்திரியின்கடரயத்துவங்கியஒற்டறத்துண்ட!

இமமைானுவவல்டநச்சியமைாய்அருகிலருந்தமுருகனிடைமதிருமபி“பசிக்கதுடைா”என்றான்.அவனுமஆவமைாதிப்பாய்
தடலஆட்டினான்.12 க்கஅடிக்கப்வபாகமமைதியஉணவுமைணிக்கக்காத்திருந்தான்.

வயிற்றல்சநருப்பாய்பசிசயரியத்துவங்கியவவடளயில்தண்டைவாளத்துண்டில்மைணிஅடித்தது.

வரிடசயில்திமுதிமுசவனஅலுமினியதட்டக்கடளச்வசகரித்தபடிநின்றனர.உற்சாகமுமஎரிச்சலுமகலந்துகட்டிஒரு
வரிடச.இமமைானுவவல்15 வதாகவவா16 வதாகவவாநின்றருந்தான்.அவன்சமைரத்துஎப்வபாதுமஅவ்வளவுதான்.
தனக்கப்பின்னால்நிற்பவரகடளப்பாரத்துசமைாதானமசகாள்வான்.

மூன்றுவபரவசாறுமசாறுமவாங்கிக்சகாண்டநகர,அடத்ததாய்வந்துநின்றமைாணவியின்தட்டில்கழமவபாடவந்து
விழுந்ததுபல்லஒன்று.கழமபச்சூட்டில்ஊறசவந்துவமைலுமசவளறயபல்ல.

முதலல்நல்லகத்தரித்துண்டதான்விழுந்திருக்கிறசதனஅகமைகிழந்துநகரத்சதாடைங்கியவள்,சற்றுகழப்பத்துடைன்
உற்றுப்பாரத்துவிட்ட“அய்வயாபல்ல”என்றஅலறலுடைன்தட்டடைக்கீவழவபாட்டைாள்.

சகாஞ்சமவநரத்தில்அந்தஇடைமகவளபரமைாக,தடலடமையாசிரியருக்கத்தகவல்பறந்துவிடரந்துவந்தார.

சத்துணவுடீச்சரிடைம(ஆயா)விசாரடணசசய்துமுடித்ததடலடமைஆசிரியர,மைாணவரகடளக்கழுமிநிற்கடவத்து,
“எதிரபாராதவிதமைாஇன்னிக்கசாப்பாட்லபல்லவிழுந்துடச்சு.அதனாலஎல்லாருமஇன்னிக்கஒருநாள்மைட்டம
அவங்கவங்கவீட்டக்கப்வபாய்சாப்டட்டவந்துடங்க.ஒருஅஞ்சுபத்துநிமிசமதாமைதமைானாலுமபரவால்ல.நாடளல
இருந்துஇந்ததப்பநடைக்காது.”என்றுஅறவித்தார.
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மைாணவரகள்சிதறவிட்டைமைஞ்சாடிக்காய்கடளப்வபால்கடலந்தனர.பல்லவிழுந்தகாடதடயக்கடதத்தபடி
வவகவவகமைாகவீடவநாக்கிநடடையுமஓட்டைமுமைாய்உற்சாகத்துடைன்கிளமபினர.

இமமைானுவவல்மிகச்வசாரந்திருந்தான்.அவன்வீட்டக்கச்சசல்லகடறந்தபட்சமஇருபதுநிமிடைங்கள்ஆகம.அதுஒரு
விஷயமில்டலஅவனுக்க.ஆனால்தற்வபாதுபசிஅவடனசவகவாய்த்தளரத்திஇருந்தது.காடலயில்உண்ணாமைல்
வந்தடதஎண்ணித்தன்டனவயசநாந்துசகாண்டைான்.

“அப்பவவஅமமைாசசால்லச்சு”எனஎண்ணியபடிவயஉச்சிசவயிலல்நடைக்கத்துவங்கினான்.

“வடைய்இமமைானுவவல்”என்றகரல்வகட்டதிருமபினான்.சாமிநாதன்வந்துசகாண்டிருந்தான்.

“என்னடைாசாப்பாட்லபல்லயாவமை?”

“ஆமைாண்டைா,பசிவவறதாங்கமுடியல.இனிவீட்டக்கஅவ்வளாதூரமவபாணும.”

சலப்பாய்எட்டடவத்தான்.

சாமிநாதனின்வீடபள்ளக்கஅருகிவலவயஇருந்தது.சிறுவரகளன்நடடைக்கஐந்துநிமிடைத்சதாடலவுதான்.வபசிக்
சகாண்வடைஅவனதுவீடைடடைந்துவிட்டைசாமிநாதன்,“சரிபாத்துப்வபாடைா”என்றான்.

“ம”என்றபடிஅடத்தஅடிடவக்கமுயன்றஇமமைானுவவலன்கண்கள்இருண்டைன.முதன்முடறயாகஇப்படிஎல்லாம
நடைப்பதுகண்டமிரண்டைான்.அப்படிவயஅருகிலருந்தமைரத்டதப்பற்றக்சகாண்டைான்.

“வடைய்என்னடைாஆச்சு?”

பதறயபடிசத்தமவபாட்டைசாமிநாதனின்கரல்வகட்டஅவனதுஅமமைாவீட்டடைவிட்டசவளவயவந்தாள்.

“என்னப்பாஆச்சு?”என்றவளன்சசாற்களல்பரிவுஇருந்தது.

சாமிநாதன்பள்ளயில்நடைந்தவற்டறச்சசான்னான்.

“பசிவபாலருக்கமமைா.காடலலயுமசாப்பிடைலஅவன்”

“அய்யய்வயா,அதான்இப்படிகண்எல்லாமஉள்ளவபாய்கிடைக்க”என்றாள்ஆதரவாய்.

“எதாவதுசாப்பிடைறயா?”எனக்வகட்டைாள்.

இமமைானுவவலுக்கபதில்சசால்லக்கூடைத்சதமபில்டல.தடலயடசத்தான்.

“அப்படிவயஉக்காரு,இவதாவவரன்”என்றவள்உள்வளசசன்றுஐந்துநிமிடைத்தில்சவளவயவந்தாள்.

இமமைானுவவல்முன்ஓரஇடலத்துணுக்கில்சூடைானசாதம,மைணக்கமசாமபாரமிதக்கடவக்கப்பட்டைது.சதருவில்
மைரத்திற்கருவகஅமைரந்துஇருந்தவனுக்கஉணடவபாரத்ததுவமைகண்களல்ஒளசதரிந்தது.

சாமிநாதடனப்பாரத்து“டககழுவணுவமை”என்றபடிஎழுந்தான்.

“இருடைா”என்றுஉள்வளசசன்றசாமிநாதன்ஒருகவடளயில்தண்ணீரசகாண்டவந்தான்.

வாங்கப்வபானஇமமைானுவவலடைம“இருப்பா,நீடககாமி.நான்தண்ணிவிட்டத்தவரன்”என்றாள்.

ஓரமைாகடகயில்நீரவிட்டத்தந்தாள்.

கழுவிவிட்டஇடலடயக்டககளல்எடத்துக்சகாண்டதிண்டணயில்அமைரவந்தான்இமமைானுவவல்.

“அங்கவயஉக்காருப்பா.நிழலாஇருக்கபாரு”என்றாள்.

இமமைானுவவல்மைண்தடரயில்அமைரந்தான்.அவன்எதிவரசுடவசாறுமசநய்மைணக்கமசாமபாரும,ஒருஓரத்தில்அரிசி
வடைகங்களுமஇருந்தன.பசிஅவனதுநுனிமுதல்அடிவடரஅலறக்கிடைந்தது.
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வசாற்றல்டகடவக்கப்வபானஅவனருவகசதாட்டைாங்கச்சியில்நீரசகாண்டவந்துடவக்கப்பட்டைது.

“ஜீவகருண்யமதான்முதல்ல.அப்பறமதான்மைத்தசதல்லாமனுராமைலங்கஅடிகவளசசால்லஇருக்கார.வநக்கமைனவச
வகக்கல.அதான்”-வவடிக்டகபாரத்துக்சகாண்டிருந்தபக்கத்துவீட்டப்சபண்மைணியிடைமசாமிநாதனின்அமமைா
சமைாதானமசசான்னாள்.அவளுக்கஆவமைாதிப்படதத்தவிரவவறுவழிஇல்டல.

இமமைானுவவல்இடலடயச்சுற்றப்பழுதி.சற்றுத்சதாடலவில்சாக்கடடை.அதனருவகஒருசசாறநாய்.

வசாற்றல்டகடவக்கப்வபானவடன“சாமி”என்றடழத்தகரல்உசுப்பியது.

நிமிரந்துபாரத்தான்.துருவவறயஇருமபபக்சகட்டமடகயுமைாய்இசக்கிநின்றருந்தாள்.

இமமைானுவவலுக்கக்கண்கள்நிடறந்தன.பதற்றத்துடைன்மைகடனச்சுற்றஒருவநாட்டைமவிட்டைாள்இசக்கி.வவடிக்டகப்
சபாருள்வபாலஅவடனச்சூழந்துசாமிநாதன்,அவன்அமமைா,அக்கமபக்கத்துமைனிதரகள்.

“எந்திரிடைா”என்றாள்.

“அமமைா...”

“எந்திரிசாமி.”

இமமைானுவவல்வசாரவாகஎழுந்துநின்றான்.பத்துவயவதறயமைகடனச்சிரமைப்பட்டத்தூக்கிக்சகாண்டைாள்.
பத்தகப்டபடயமைறுவதாளல்மைாட்டிக்சகாண்டநடைக்கமுற்பட்டைவடளசவறத்தாள்சாமிநாதனின்அமமைா.

“பசிக்கறகழந்டதயசாப்டைவிடைாமைதூக்கிட்டவபாறவய”-சற்றுஏமைாற்றமகலந்தவகாபத்தில்வகட்டைாள்.

“இல்லமமைா.மைன்னிச்சுருங்க.என்டனயமைாதிரிஇல்ல.அவனுக்கப்பச்சரிசிச்வசாசறல்லாமஒத்துக்காது.”

சற்றுநிதானித்து,“சசரிக்காதுமமைா”என்றபடிநடடையில்வவகமகூட்டினாள்.பக்சகட்விழுந்துஉருண்டைது.

***
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“படடைப்பஎன்பதுஎன்இயல்பாகிவிட்டைது!”
வநரகாணல்:சபருமைாள்முருகன்

சமைகாலத்தமிழின்மிகமுக்கியமைானஎழுத்தாளுடமைசபருமைாள்முருகன்.கடைந்தபன்னிரண்டஆண்டகளாய்என்
பிரியத்துக்கரியபடடைப்பாள.கவிடத,சிறுகடத,நாவல்,கட்டடர,ஆய்வு,பதிப்ப,சதாகப்ப,அகராதிஎனஅவரநவீன
இலக்கியத்துக்கம,சகாங்கக்கலாசாரத்துக்கமஆற்றயுள்ளபங்கமுதன்டமையானது.

ஞாயிறுதகிக்கமஒருவகாடடைஞாயிறல்நாமைக்கலல்ஆஸ்சபஸ்டைாஸ்வவய்ந்தஅவரவீட்டசமைாட்டடைமைாடியின்
கயிற்றுக்கட்டிலல்அமைரந்தபடிதமிழமின்னிதழுக்காகஒருமுழுப்பகல்வநரகாணல்தந்தார.தனிப்பட்டைமுடறயில்
எனக்கஅதுஓரஅற்பதஅனுபவம.அதன்வதரந்சதடக்கப்பட்டைபகதிகள்இடவ.

வணக்கம.முதலல்ஒருவிஷயத்டதஉங்களடைமசதளவுபடத்தவிருமபகிவறன்.

உங்கடளவநரகாணல்சசய்யத்தரமைானித்ததுமைாசதாருபாகன்பிரச்சடனக்கப்பின்உங்கள்படடைப்பத்திறன்அல்லாத
வவறுகாரணங்களுக்காகநீங்கள்பிரபலமைானதற்கப்பின்அல்ல.தமிழஎன்றஇந்தமின்னிதழுக்கானவிடத2014 ம
ஆண்டின்பிற்பகதியில்மைனதில்விழுந்தவபாது-அதுமைாசதாருபாகன்சசய்தியளவில்ஒருசரச்டசயாகக்கூடை
உருப்சபற்றறாதகாலகட்டைம-கூடைவவவமைலுமஇரண்டவிஷயங்களுமவசரந்வதஎழுந்தன.ஒன்றுஎனக்கப்பிரியமைான
சமைகாலஎழுத்தாளரகளன்(உத்வதசமைாய்90 களல்எழுதவந்தவரகள்)விரிவானவநரகாணல்கடளஒவ்சவாருஇதழிலும
இடைமசபறச்சசய்வது.அப்படிஎடக்கவவண்டியவரகளல்முதல்மூவரயாரஎன்பதுமைற்றது.அப்படித்தான்உங்களன்
விரிந்தவநரகாணல்அப்வபாவததரமைானமைானது.ஆக,மைாசதாருபாகன்பிரச்சடனஎன்றஒன்றுநிகழந்திராவிடினுமஇந்த
வநரகாணல்நிகழந்திருக்கம.இன்னுமசரியாய்ச்சசான்னால்முன்கூட்டிவயநிகழந்திருக்கம.

முந்டதயவநரகாணல்களல்இத்தடனபீடிடகவபாட்டைநிடனவில்டல.மைாசதாருபாகனுக்கநன்ற!

1.Warm-upவபால்ஒருசமபிரதாயக்வகள்வியில்துவங்கவவாம.உங்கள்பூரவீகமபற்றச்சசால்லுங்கள்.

எனக்கச்சசாந்தஊரநாமைக்கல்மைாவட்டைமதிருச்சசங்வகாட்டிலருந்துஈவராடவபாகமவழியில்அடமைந்துள்ள
கூட்டைப்பள்ள.ஆனால்என்பூரவீகஊரஅதுவல்ல.எங்கள்தாத்தாவின்தாத்தாகாலத்தில்கூட்டைப்பள்ளயில்வந்து
கடிவயறனாரகள்.பத்சதான்பதாமநூற்றாண்டின்மைத்திஅல்லதுபிற்பகதியில்வந்திருப்பாரகள்எனநிடனக்கிவறன்.
என்னகாரணத்துக்காகவந்தாரகள்எனத்சதரியவில்டல.

ஈவராட்டிலருந்துவசலமவபாகமரயில்பாடதயில்ஆனங்கூரஎன்றஊடரப்பாரக்கமுடியும.அதுதான்எங்கள்பூரவீக
ஊர.இப்வபாதுமஎங்கள்கலசதய்வமஅங்கதான்இருக்கிறது.அங்கிருந்துவந்துகடிவயறயவரகள்என்பதால்
கூட்டைப்பள்ளயில்எங்கள்வீட்டக்க‘ஆனங்கூரான்வீட’என்றசபயவரஉண்ட.அப்வபாதுஅந்தஊரிலருந்துவந்தஒவர
கடமபமஎங்களுடடையது.இன்றுஐமபதுகடமபங்கள்அப்படிஇருந்தாலுமஎங்கள்கடமபத்துக்கஅப்படியானஒரு
தனித்தஅடடையாளமஇப்வபாதுமஉண்ட.
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கவுண்டைரஇனத்தில்கூட்டைங்கள்உண்ட.ஆனங்கூரிலருந்துவந்தவரகள்தனிக்கூட்டைம-காடடைகூட்டைம.எங்கள்
கலசதய்வமஅங்வகஇருப்பதால்வருடைத்துக்கசிலமுடறநாங்கள்அங்வகவபாய்வருவவாம.

எங்கள்தாத்தாவுக்கமூன்றுமைகன்கள்,ஒருசபண்.அத்டதமூத்தவர.அப்பறமஎங்கள்அப்பா,இரண்டசித்தப்பா.
என்னுடைன்கூடைப்பிறந்தவரகள்ஓரஅண்ணன்மைட்டம.இப்வபாதுஅவரஇல்டல.

2.உங்கள்சபயரிவலவயஉங்கள்அப்பாஇருக்கிறார.அத்தடனபிரியமைா?

(சிரிக்கிறார.)அத்தடனபிரியமஎன்றுசசால்லமுடியாது.என்அப்பாவுக்கமஎனக்கமஆகவவஆகாது.நான்அமமைா
பிள்டள.என்அண்ணடனத்தான்அப்பாவுக்கசராமபப்பிடிக்கம.ஏசனனில்அண்ணனின்நடைவடிக்டககள்வவகமைாக,
சுறுசுறுப்பாகஇருக்கம.நான்அப்படிஇல்டல.பயந்தசுபாவம.எப்வபாதுமதனிடமைடயவிருமபக்கூடியவன்.என்
அப்பாஅப்படிஇல்டல.அவருமவவகமைானஓரஆள்.அதனால்என்டனஅவ்வளவுபிடிக்காது.என்அண்ணனும
அப்பாவுமவசரந்துசகாண்டஎன்டனசராமபக்கிண்டைல்சசய்வாரகள்.என்அமமைாதான்அப்படியானசமையங்களல்
எனக்கஒவரஅடடைக்கலமைாகஇருப்பாரகள்.

ஆனால்நான்வளரஆரமபித்தபிறகஅப்பாநான்படிப்படதப்பாரத்துவிட்டஎன்டனப்படிக்கடவக்கவவண்டம
என்றுமிகவிருமபினார.அண்ணன்ஒன்பதாமவகப்பபடித்துவிட்டஅவதாடநின்றுவிட்டைான்.அப்பாபடிக்கவில்டல;
அமமைாவுமபடிக்கவில்டல.அதனால்நான்படிப்பில்ஆரவமைாய்இருப்படதப்பாரத்துவிட்டஎன்டனப்படிக்கடவக்க
விருமபினார.“எத்தடனகஷ்டைமவந்தாலுமபடிப்டபவிட்றாதடைா”என்றுசசால்வார.அப்படிப்பின்னால்என்வமைல்
அவருக்கஓரஈடபாடவந்தது.கடமபமஇந்தநிடலயிலருந்துஅடத்தநிடலக்கப்வபாகஇவன்சரியானஆளாக
இருப்பான்என்றபாரடவஅவருக்கவந்தது.நான்கல்விகற்கஅவரதூண்டதலாகஇருந்தார.அந்தஅடிப்படடையில்
அப்பாசபயடரடவத்துக்சகாண்வடைன்.

3.கூட்டைப்பள்ளடயப்பற்ற?அதுதான்உங்கள்எழுத்துக்கானகச்சாஅல்லவா?

ஆமைாம.கூட்டைப்பள்ளமைட்டமைல்ல;திருச்சசங்வகாடவட்டைமசாரந்தசபருமபாலானஊரகள்எனக்கப்பரிச்சயமைானடவ.
அதனால்அப்படியானநிடறயஊரகளன்சாயல்என்கடதகளல்வருவடதப்பாரக்கலாம.வவறுவடகயான
வாழக்டகடயஎழுதஎடத்துக்சகாண்டைால்கூடைஎனக்கநன்கபரிச்சயமைானதாகஇருப்பதால்இந்தக்களத்துக்கஅடதக்
சகாண்டவந்துசபாருத்திக்சகாள்ளஎனக்கமுடிகிறது.அதனால்எல்லாவமைஇந்தப்பகதிகடளடமையமைாகடவத்து
எழுதுவதுவபாலத்வதான்றும.

படடைப்பகளல்களமமிகமுக்கியமைானது.அதுஅறமுகமைானஒன்றாகஇருந்தால்சுதந்திரமைாகஎழுதமுடியும.ஒவர
களமைாகஇருந்தால்கூடைஇன்னமுமஅதுஎழுதித்தராதஒன்றாகவவஇருக்கிறது.

4.எட்டவயதில்எழுதிய‘பூடனநல்லபூடன’பாடைடலநிடனவிலருக்கமஉங்கள்முதல்எழுத்தாகச்சசால்ல
இருக்கிறீரகள்.இப்வபாதுஅந்தப்பாடைல்ஞாபகமிருக்கிறதா?சசால்லமுடியுமைா?

என்வநாட்டகளல்வதடினால்கிடடைக்கம.அப்வபாவதவநாட்டப்வபாட்டஎழுதிடவப்வபன்.பாடைத்துக்கப்
பயன்படத்துமவநாட்டகளல்எழுதிடவத்திருப்வபன்.அவற்டறச்வசகரித்துடவக்கமபழக்கமுமஇருந்தது.

5.உங்கள்சபற்வறாரின்தடலயீடஉங்கள்கல்விபற்றயமுடிவுகளல்இல்டலஎனகூளமைாதாரிமுன்னுடரயில்சசால்ல
இருந்தரகள்.அதனாவலவயதமிழத்துடறயில்படிக்கமுடிந்தடதயும.அந்தஆரவமஎப்படிவந்தது?பதின்மைங்களன்
தனிடமைஎழுத்திலுமவாசிப்பிலுமஆரவமசகாடத்திருக்கலாம.எனக்கமஅப்படித்தான்.ஆனால்அதற்காகதமிழ
படிக்கவவண்டமஎன்றல்டலவய?

சிறுவயதிவலவயஎனக்கஅமமைாதிரியானஆரவமவந்துவிட்டைது.ஏழாவது,எட்டைாவதுபடிக்கமவபாவதபள்ளயில்
எல்வலாருமஎன்டன'பலவாபலவா'என்றுகூப்பிடவாரகள்.அந்தவயதிவலவயநான்வநாட்ஸ்வாங்கிப்படிக்க
மைாட்வடைன்.தமிடழப்சபாறுத்தவடரபாடைத்தில்இருக்கமசசய்யுள்கள்எல்லாவற்டறயுமமைனப்பாடைமசசய்து
விடவவன்.உடரநடடைடயயுமநாவனபடித்துவிடவவன்.வதரவில்சசாந்தமைாகவவஎழுதிவிடவவன்.அந்தளவுக்கஅதில்
ஆரவமஇருந்தது.அப்வபாதுநானாகவவசுயமைாகவுமகவிடத,பாடைல்எல்லாமஎழுதுவவன்என்பதாலுமஅப்படிசயாரு
அறமுகமபள்ளக்கூடைத்தில்வந்துவிட்டைது.

எட்டைாமவகப்பபடிக்கமவபாதிலருந்துஏதாவதுகவிடதப்வபாட்டிஎன்றால்பள்ளயின்சாரபாகஎன்டன
அனுப்பவாரகள்.அப்படிநிடறயக்கவிடதப்வபாட்டிகளுக்கப்வபாகஆரமபித்ததில்தமிழபடிக்கவவண்டமஎன்ற
ஆரவமவந்துவிட்டைது.ஆனாலுமப்ளஸ்ஒன்,ப்ளஸ்டூவில்வமைத்ஸ்,சயின்ஸ்க்ரூப்தான்படித்வதன்.எதுபடித்தால்
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எப்படிப்வபாகலாமஎன்றஅறமுகசமைல்லாமஅப்வபாதுகிடடையாது.ஆனால்சடைன்த்தில்வாங்கியமைாரக்கக்கஅந்த
க்ரூப்கிடடைத்தது.அதில்வசரந்துபடித்வதன்.ஆனால்அப்வபாதுமவமைற்சகாண்டதமிழதான்படிப்பதுஎனமுடிவு
சசய்திருந்வதன்.அந்தசமையத்தில்எனக்கக்கிடடைத்தகண்ணதாசன்,டவரமுத்து,வமைத்தா,வானமபாடிக்கவிஞரகள்
இப்படியானவரகடளவாசித்தகாரணத்தால்ஒருகவிஞனாகவவண்டம,அதற்கத்தமிழபடித்தால்வசதியாகஇருக்கம
என்றஎண்ணமஇருந்தது.

ப்ளஸ்டூமுடித்தபின்எங்கவபாய்தமிழவசரவவண்டமஎன்றுகூடைஎனக்கத்சதரியாது.சவளயுலகமஅவ்வளவு
பரிச்சயமஇல்டல.அப்வபாதுஎன்மைாமைா-அத்டதமைகன்-ஈவராட்டக்கஏவதாவவடலயாகச்சசன்றவர,அங்வக
இரண்ட,மூன்றுகடலக்கல்லூரிகளலருந்துவிண்ணப்பப்படிவங்கள்வாங்கிவந்தார.அதில்ஈவராடசிக்கய்யநாயக்கர
கல்லூரியில்மைட்டமதான்பிஏதமிழஇருந்தது.அந்தக்கல்லூரிக்கவிண்ணப்பமவபாட்வடைன்.அங்வககிடடைத்தது.
அப்படித்தான்வபாவனன்.என்பள்ளஆசிரியரகளுக்கஇதில்விருப்பவமைஇல்டல.அப்வபாதுநான்வாங்கிய
மைதிப்சபண்ணுக்கஇஞ்சினியரிங்கிடடைக்கம.அன்றுஇஞ்சினியரிங்வபாவசதன்பதுஇன்றுவபால்சாதாரணமைான
ஒன்றல்ல.கிடடைப்பதற்கானவாய்ப்பஇருந்துமநான்விண்ணப்பிக்கவவஇல்டல.அதனால்என்
ஆசிரியரகளுக்சகல்லாமஎன்மீதுமைனக்கடற.பாரத்தால்கண்டைபடிதிட்டவாரகள்.அதனாவலவயசகாஞ்சநாட்களுக்க
நான்அவரகடளப்பாரப்படதத்தவிரத்வதன்.

6.“ராணிவாரஇதழும,திருச்சிவாசனாலயுமஒருகூச்சசுபாவிச்சிறுவடனஎழுத்தாளன்ஆக்கின”என்படதஉங்கள்
ஆரமபவாழவின்ஒன்டலனராகக்சகாள்ளலாம.இன்டறயஅச்சு,ஒல,ஒள,இடணயஊடைகங்களல்அப்படி
எழுத்தாளரகள்உருவாவதற்கானசாத்தியங்கள்இருப்பதாகநிடனக்கிறீரகளா?

எந்தவழியாக,எதனுடடையதூண்டதல்மூலமைாகஒருவரஎழுத்தாளரஆவாரஎனஉறுதியாகச்சசால்லமுடியாது.எனக்க
இருந்தஆரவத்துக்கஅப்வபாதுகிடடைத்தவாயில்கள்அடவ.அதன்மூலமஅடத்தகட்டைத்துக்கநகருமவாய்ப்பக்
கிடடைத்தது.இன்றுஎனக்கஇருந்தடதவிடைவுமகூடதலானவாய்ப்பகள்இருக்கின்றன.நீங்கள்சசால்வதுவபால்பலவித
ஊடைகங்கள்இருக்கின்றன.எழுதுவதற்கம,எழுத்டதக்கற்றுக்சகாள்வதற்கம,எழுதியடதசவளயிடவதற்கமைான
வாய்ப்பகள்இப்வபாதுநிடறயஇருக்கின்றன.

அதனால்ஊடைகங்களல்அறமுகமஎன்பதுசிரமைமைாய்இருந்தகாலகட்டைமவபால்இப்வபாதிருப்பவரகள்கஷ்டைப்படை
வவண்டியதில்டல.ஆரவமஇருந்தால்முன்டபவிடைஎளதாகவாய்ப்பப்சபறமுடியும.

7.ஒருவாசகனாகஉங்கடளமிகப்பாதித்தஎழுத்தாளரயார?அவரிடைமிருந்துஉங்கள்எழுத்துக்கநீங்கள்ஏவதனும
சபற்றருக்கிறீரகளா?ஆமஎனில்,அதுஎன்ன?

எனக்கஅந்தமைாதிரிகறப்பிட்டைஓரஎழுத்தாளடரச்சசால்லமுடியவில்டல.

சிறுவயதில்நாசனழுதியகவிடதகள்மைரடபஒட்டிஇருந்தன.ப்ளஸ்டூவபாகமவடரஅப்படித்தான்.ஏசனனில்
பதுக்கவிடதஅப்வபாதுஎனக்கஅறமுகமைாகவில்டல.மைரபக்கவிடதகள்தாம-அதுவுமபாடைத்திட்டைமமூலமைாக-
அறமுகம.பாரதியார,பாரதிதாசன்,நாமைக்கல்கவிஞர,கண்ணதாசன்-இப்படி20 மநூற்றாண்டக்கவிஞரகள்பலரது
கவிடதகடளமைாதிரியாகடவத்துநிடறயஎழுதிஇருக்கிவறன்.

பிறகப்ளஸ்டூபடிக்கமவபாதுபதுக்கவிடதஅறமுகமைானது-டவரமுத்து,வமைத்தாஎல்லாம.நிடறயவானமபாடிக்
கவிஞரகளன்கவிடதகள்பாதித்தன.முருகசுந்தரமஎன்றஒருவர,திருச்சசங்வகாட்டக்காரர,அப்வபாதிருந்த
கவிஞரகளல்பிரபலமைானவர.அவரமைரபஎழுதிசிற்பிபாலசுப்ரமைணியன்,அப்துல்ரகமைான்வபான்றகழுக்களுடைன்
ஏராளமைானகவியரங்கங்களல்பங்வகற்றவர.பள்ளஆசிரியராகஇருந்தார.நான்கல்லூரியில்படிக்கமவபாது
அறமுகமைானார.அவருமஒருமுக்கியத்தூண்டதல்.ஒவ்சவாருகாலகட்டைத்திலுமஇமமைாதிரிபாதிப்பகள்இருக்கம,
ஆனால்அவற்டறத்தாண்டிவந்துவிடவவன்.அதுமிகஎளதாகஎன்னால்கடைக்கமுடிந்தது.அதற்கஅப்வபாதுவாசிக்கக்
கிடடைத்தநூல்கள்வாய்ப்பாகஇருந்தன.

ஈவராடசிக்கய்யநாயக்கரகல்லூரியில்ஓரஅற்பதமைானநூலகமஇருந்தது.நிடறயநவீனஇலக்கியங்கள்இருந்தன.அங்க
தான்சிறுகடதகள்,நாவல்கள்நிடறயப்படிக்கத்சதாடைங்கிவனன்.தி.ஜோனகிராமைன்,ஆர.சண்முகசுந்தரம,சுந்தரராமைசாமி,
சஜேயகாந்தன்இவரகளுடடையநாவல்கடளஎல்லாமபடித்வதன்.பிறகபடனவிலக்கியமஎழுதவவண்டமஎன்றஆரவம
வந்தது.கடதகள்எழுதஆரமபித்வதன்.எமஏஅந்தமைாதிரிஒருதுடறயில்வபாவனன்.இவரகள்எல்வலாருவமைஒவ்சவாரு
காலகட்டைத்தில்பாதித்தவரகள்.

கறப்பாகஒருபாதிப்டபச்சசால்லவவண்டசமைனில்ஆர.சண்முகசுந்தரத்டதச்சசால்லலாம.
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8.எழுத்தில்யாருடடையநீட்சிஎனஉங்கடளக்கருதுகிறீரகள்?ஒவரவட்டைாரமஎன்றஅடிப்படடையில்ஆர.சண்முகசுந்தரம
உங்களதுமுன்வனாடியாகஇருக்கவாய்ப்பண்ட.

எனக்கஅறமுகமைானஒருவாழக்டகயின்முந்டதயகாலகட்டைத்டதஎழுதியவரஎன்றஅடிப்படடையில்அவரஎனக்கஒரு
பாதிப்ப.சசால்லப்வபானால்அவரதுஎழுத்துக்களுடடையசதாடைரச்சியாகஎன்னுடடையஎழுத்துக்கடளப்பாரக்கமுடியும.
1950 களுக்கமுந்டதயவாழக்டகடயத்தான்அவரசபருமபாலுமஎழுதிஇருக்கிறார.அவருடடையடதப்படித்தவபாது
அந்தவாழக்டகஇன்றுஎவ்வளவவாமைாற்றமைடடைந்துஇருக்கிறது,அதுபற்றயஎந்தப்பதிவுகளுமஇல்டலவயஎன்ற
எண்ணமஇருந்தது.அவற்டறத்தான்நான்எழுதப்பகந்வதன்.அந்தஅடிப்படடையில்ஆர.சண்முகசுந்தரமஎனக்கஒரு
முக்கியமைானபாதிப்ப.

9.உங்கள்முடனவரபட்டைஆய்வுகூடைஅவரகறத்ததுதாவன?

ஆம.எனதுமுடனவரபட்டைஆய்வுக்காகஅவரதுபடடைப்பகடளத்வதடியவபாதுஏராளமைானவற்டறக்கண்டபிடித்வதன்.
சகாங்கவட்டைாரத்டதடமையமைாகடவத்துநிடறயப்வபரஎழுதிஇருக்கிறாரகள்.க.சின்னப்பபாரதி,சூரயகாந்தன்,சிஆர.
ரவீந்திரன்,க.ரத்னம,இரா.வடிவவலன்இப்படிஒருசபரியபட்டியல்உண்ட.ஆனாலுமகூடைஎல்வலாடரயுமவிடைஆர.
சண்முகசுந்தரத்தினுடடையபடடைப்பகள்என்டனமிகவுமஈரப்பதாகஇருந்தன.அதற்கக்காரணமஅவரிடைமஎந்த
விதமைானபமமைாத்துமஇருக்காது.அவரகாலகட்டைத்தில்எழுத்துக்கானஎல்டலஎனஎதுஇருந்தவதாஅடதத்சதாடமைளவு
எழுதிஇருக்கிறார.

அவரஎடத்துக்சகாண்டைகருவுக்கஎன்னவதடவவயாஅந்தளவுக்கானவரணடனகள்,நிலக்காட்சிகள்மைட்டமதான்
டவப்பார.அடதத்தாண்டிஎதுவுமசசய்யமைாட்டைார.தனக்கஅதுபற்றநிடறயதகவல்கள்சதரியுமஎன்பதாவலவய
அவற்டறஎல்லாமபதிவுசசய்யமைாட்டைார.அதனால்பலவிஷயங்கடளஅவரதுஎழுத்தின்ஓட்டைத்தினூவடைசில
வரிகளலருந்துசபறமுடியுவமைதவிர,எடதயுமஆவணப்படத்தவவண்டமஎன்றுஎழுதியவரல்லஅவர.அவடர
வாசிக்கமவபாதுஇந்தவிஷயமஆச்சரியமைாகவுமஉத்வவகமசகாடப்பதாகவுமஇருந்தது.அப்படித்தான்அவர
படடைப்பகடளஆய்வுக்கஎடத்துக்சகாண்வடைன்.

முதலல்ஆய்வுக்க‘சகாங்கவட்டைாரநாவல்கள்’எனசமைாத்தமைானதடலப்பதான்சகாடத்வதன்.பிறகசதாகத்துப்
படிக்கமவபாதுஆர.சண்முகசுந்தரமமைட்டவமைஒருசபரியஆளுடமையாகஇருப்படதப்பாரக்கமுடிந்தது.இருபதுக்கம
வமைற்பட்டைநாவல்கள்எழுதிஇருக்கிறார.சிறுகடத,கவிடத,நாடைகமஎழுதிஇருக்கிறார.நூற்றுக்கமவமைற்பட்டை
நூல்கடளசபாழிசபயரத்திருக்கிறார.ஆக,மிகப்சபருமஆளுடமையாகஅவரஇருக்கிறாரஎன்றஅடிப்படடையில்அவடர
மைட்டவமைஎன்னுடடையஆய்வுக்கஎடத்துக்சகாண்வடைன்.

10.எல்வலாடரயுமவபால்கவிடதயில்சதாடைங்கிபிறகபடனவுஎழுதியுள்ளீரகள்.ஒருபடடைப்பாளயாக
இரண்டக்கமைானவித்தியாசமஎனஎடதச்சசால்வீரகள்?

படடைப்டபப்சபாறுத்தவடரஒருவடிவத்துக்கமஇன்சனான்றுக்கமஉருவாவதில்என்னவவறுபாடஎனஇதுவடர
என்னால்அடடையாளப்படத்தமுடிந்ததில்டல.ஒன்றுசசால்லலாம.கவிடதஎன்பதுதனிப்பட்டைஉணரவிலருந்து
எழுவது.சிறுகடதஅல்லதுநாவலல்அறவினுடடையசசயல்பாடஅதிகமைாகஇருக்கம.கவிடதயில்உணரவின்
சசயல்பாடதான்அதிகமைாகஇருக்கம;அறவினுடடையசசயல்பாடகடறச்சல்.

11.80 களன்இறுதி,90 களன்சதாடைக்கத்தில்மைனஓடசஇதழில்கடறந்ததுபத்துசிறுகடதகள்.பிறகஏறுசவயில்நாவல்.
சிறுகடதயிலருந்துநாவலுக்கமைாறயஅந்தநகரவுஎப்படிப்பட்டைதாய்இருந்தது?

சிறுகடதகள்எழுதிக்சகாண்டிருந்தகாலகட்டைத்தில்அவற்றல்ஒன்றுக்சகான்றுஒருசதாடைரபஇருப்பதாய்ஓரஉணரவு
எனக்கவந்தது.அந்தக்கடதகளுக்கநான்எடத்துக்சகாண்டைகளமசிறுகடதக்கானதுஅல்லஎன்றுமசிறுகடதகள்எழுதி
அடதத்தரக்கமுடியாதுஎன்றுமவதான்றயது.அக்கடதகடளஎழுதுமவபாதுஅவற்றன்முதல்விமைரசகராகஇருந்தவர
சுவரஷ்என்றவதாழர.சபாருளயல்துடறப்வபராசிரியராகஇருந்தஅவரஇலக்கியவிமைரசனக்கட்டடரகள்எழுதுபவர.
மைனஓடசஆசிரியரகழுவில்இருந்தார.என்ஒவ்சவாருகடதடயப்படிக்கமவபாதுமஅவரஎன்னிடைமசசால்வார,
“நீங்கநாவல்எழுதனும”என.

அவருடடையதூண்டதலும,எனக்கசிறுகடதஎன்றவடிவமஎன்னுடடையவிஷயங்களுக்கப்வபாதாதுஎனத்வதான்றய
உணரவுமவசரந்துதான்நான்அடத்தகட்டைமைாய்நாவல்எழுதக்காரணமைானது.

12.“என்முதல்நாவவலநான்அதற்கமுன்எழுதியிருந்தசிறுகடதகளன்சதாகப்பதான்”எனவகாடழயின்பாடைல்
சவளயீட்டவிழாவில்சசான்னீரகள்.அதன்சபாருள்அந்தநாவல்சிறுகடதகளன்ரீவமைக்என்பதா?
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ஏறுசவயில்நாவல்எழுதாமைல்இருந்திருந்தால்அதில்வருமவிஷயங்கடளப்பலசிறுகடதகளாகநான்எழுதவவண்டி
இருந்திருக்கம.அதற்கமுந்டதயகடதகளுக்கஇடடைவயஒருசதாடைரபஇருந்ததாய்உணரந்தடதப்பற்றச்சசான்வனன்.
அதுஒருசபரியவாழக்டகயின்சின்னச்சின்னத்துண்டகளாகத்சதரிந்தது.ஒருசபருமவாழக்டகப்பதிவாகவர
வவண்டியதுஎனத்வதான்றயதால்அடதஎழுதிவனன்.

13.மைனஓடசஇதழின்ஆசிரியரகழுவில்பங்காற்றயஅனுபவங்கள்கறத்து?

மைனஓடசஅனுபவங்கடளமைட்டமதனிநூலாகஎழுதவவண்டமஎன்றஎண்ணமஇருக்கிறது.அதுஒருதவிரஇடைதுசாரி
அடமைப்பநடைத்தியஇதழ.அதன்ஆசிரியரகழுவில்நான்இருந்தகாலகட்டைத்தில்அந்தஇதடழஎழுத்தாளரகள்சிலர
வசரந்துநடைத்தினாரகள்.அந்தஅடமைப்பின்வவடலத்திட்டைமஅரசியல்சாரந்துவவறுஒன்றாகமைாறவிட்டைதால்
அதிலருந்தஇலக்கியஆரவமுள்ளகழுவிடைமசகாடத்து-அவரகளுக்கஎன்னவவடலசகாடப்பசதனத்சதரியாமைல்-
ஓரஇலக்கியப்பத்திரிடகயாகநடைத்தச்சசால்லயிருந்தனர.

நான்1989லருந்து1991வடரமூன்றாண்டகள்அதன்ஆசிரியரகழுவில்சசயல்பட்டைவபாதுஅதுகனமைானஇலக்கியப்
பத்திரிடகயாகவந்தது.இடைதுசாரி,மைாரக்ஸயக்கருத்துக்கடளமுன்டவக்கமபடடைப்பகள்,கட்டடரகளுடைன்அதுஒரு
தரமைானஇதழாகஅந்தக்காலகட்டைத்தில்இருந்தது.நான்அதில்சசயல்பட்டைதுபல்வவறுவிஷயங்கடளக்கற்றுக்
சகாள்வதற்கஉதவியாகஇருந்தது.சமைாழிசாரந்துகற்றுக்சகாள்வதற்கம,ஒருபத்திரிடகடயஎப்படிநடைத்துவதுஎனக்
கற்றுக்சகாள்வதற்கமஉதவியது.

என்படடைப்பகடளஇதழின்ஆசிரியரகழுகடடமையானவிமைரசனத்துக்கஉட்படத்துவாரகள்,பலபடடைப்பகடள
நிராகரிக்கவுமசசய்திருக்கிறாரகள்.அவற்றுக்சகல்லாமஅதுஒருகளமைாகஇருந்தது.அப்படியாகஎன்டன
உருவாக்கியதில்மைனஓடசகாலகட்டைத்துக்கஒருமிகப்சபரியபங்கண்ட.

அதில்எழுத்தாளரபா.சசயப்பிரகாசமசபாறுப்பாசிரியராகஇருந்தார.கரிசல்வட்டைாரக்கடதகளல்முக்கியஆளுடமை
அவர.அரசுஅதிகாரியாகஇருந்தகாரணத்தால்இதழில்சூரியதபன்என்றபடனப்சபயரில்இயங்கினார.அவருடடைய
பங்களப்பம,வழிகாட்டதலுமஎனக்கமுக்கியத்தூண்டதலாகஅடமைந்தன.அப்படிஅக்கழுவில்இருந்தஇன்னும
முகமசதரியாதபலருக்கமஎன்டனஉருவாக்கியதில்பங்கண்ட.

14.கவிடதக்கஒருசபயர,மைற்றஎழுத்துக்களுக்கவவசறாருசபயரஎன்றுடவத்துக்சகாள்வதுதமிழஇலக்கியச்
சூழலுக்கப்பதிதல்ல.சுந்தரராமைசாமி-பசுவய்யா,வண்ணதாசன்-கல்யாண்ஜிஎனமுன்னுதாரணங்களுண்ட.
சபருமைாள்முருகன்-இளமுருகஎன்றபிரிவிடனக்கஉந்துதல்என்ன?ஒருகடதஎழுதுமவபாதுமஒருகவிடதஎழுதும
வபாதுமஇருவவறுமைனிதரகளாகஉணரவதன்கறயீடைா?

(சிரிக்கிறார.)இல்டல.நடடைமுடறச்சிக்கடலத்தரப்பதற்காகக்டகயாண்டைஒன்றுதான்அது.மைனஓடசஆசிரியர
கழுவில்இருக்கமவபாதுஓரஇதழில்என்னுடடையபங்களப்பகணிசமைாகஇருக்கம.கடறந்ததுஐந்திலருந்துபத்துப்
பக்கங்கள்வடரநாவனஎழுதவவண்டிஇருக்கம-கட்டடர,கவிடத,சிறுகடதஎன.

தவிரஇடைதுசாரிஇதழாகஇருந்ததால்பலஎழுத்தாளரகள்அதில்பங்வகற்கத்தயங்கினாரகள்.அதுதாண்டியுமபலர
பங்வகற்றாரகள்.உதாரணமைாய்சுப்ரபாரதிமைணியன்,பாவண்ணன்இப்படி.சுயமபலங்கமகூடைஅதில்நிடறயஎழுதி
இருக்கிறார.ஆனாலுமசபாதுப்வபாக்கில்இருக்கமபலஎழுத்தாளரகள்அதில்பங்சகடக்கவில்டல.படிப்பாரகள்,
ஆனால்பங்சகடப்பதில்தயக்கமஇருந்தது.அதனால்எழுத்தாளரகளன்வதடவஅதற்கஅதிகமைாகஇருந்தது.
இன்சனாருவிஷயமஅதில்சவளயாகமகட்டடரகள்முதலானடவஅந்தஅடமைப்பமுன்டவக்கமமைாரக்ஸயப்
பாரடவக்கஉட்பட்டைதாகஇருக்கவவண்டமஎன்றவடரயடறஇருந்தது.அதனால்ஆசிரியரகழுடவச்வசரந்தவரகவள
நிடறயஎழுதவவண்டியவதடவஇருந்தது.

அதில்நான்சசயல்பட்டைகாலத்தில்மைாணவனாகஇருந்வதன்.அதனால்எனக்கவநரமஅதிகமைாகக்கிடடைத்ததுஎன்பதால்
எனக்கஎழுதுவதற்கானதிட்டைங்கடளநிடறயக்சகாடத்துவிடவாரகள்.அந்தஅடிப்படடையில்,ஒவரஇதழில்என்
கவிடத,சிறுகடத,கட்டடர,சினிமைாவிமைரசனமஎல்லாமவரும.எல்லாமுமஒவரசபயரில்எழுதினால்வாசகரகளுக்க
அதுவாசிப்பில்தடடைடயஏற்படத்துமஎன்பதால்சவவ்வவறுசபயரகள்டவத்துக்சகாள்ளவவண்டியவதடவ
இருந்தது.சிறுகடதக்கசபருமைாள்முருகன்எனப்சபயரடவத்துக்சகாண்வடைன்.அப்பறமமுருக,சசவ்வவல்,
மைஞ்டஞயன்,எழில்எனப்பலசபயரகளல்எழுதிஇருக்கிவறன்.அதில்கவிடதக்கடவத்துக்சகாண்டைசபயரதான்
இளமுருக.

15.ஏன்இளமுருக?உங்கள்பிள்டளகளன்சபயரகூடைஇளமபரிதி,இளமபிடறஅல்லவா!‘இளம’என்றபதத்தின்மீது
அப்படிஎன்னபிவரடமைஉங்களுக்க?

இளவவனில்-2017 34



 தமிழ

முன்பசசான்னதுவபால்முருகசுந்தரமகவிடதகள்என்டனஅக்காலகட்டைத்தில்நிடறயபாதித்தன.
திருச்சசங்வகாட்டடைச்வசரந்தஅவர,தன்சபயடரமுருகஎனப்வபாடவார.ஏற்கனவவஒருமுருகஇருப்பதால்,நான்
இளமுருகஎனடவத்துக்சகாண்வடைன்.அப்சபயருக்கஅவருமஒருகாரணம.

இளமுருகஎன்றசபயரஎனக்கமிகப்பிடித்திருந்தது.என்பள்ளக்கூடைவகப்பத்வதாழன்ஒருவன்இளமுருகன்என்று
இருந்தான்.அப்பறமதிரு.வி.க.வின்முருகன்அல்லதுஅழகஎன்றநூடல“முருகஎன்பதுஎன்டன?”என்று
வகள்வியுடைன்தான்சதாடைங்கவார.முருகஎன்றசசால்லுக்கஅவரமூன்றுசபாருள்கள்சசால்வார.அழக,இளடமை,
கடைவுள்தன்டமைஎன்றுஅரத்தமசசால்லஒவ்சவான்றாகவிளக்கவார.அதனுடடையதாக்கமுமஎனக்கஇருந்தது.முருக
என்றசசால்லுக்வகஇளடமைஎன்றுசபாருள்இருந்ததால்இளமுருகஎன்றசபயரஎனக்கமிகப்பிடித்தசபயராக
இருந்தது.

அண்ணன்பிள்டளகளுக்வகஅப்சபயடரத்தான்டவத்வதன்.அண்ணன்சபண்இளமைதி,அண்ணன்டபயன்இளங்கதிர.
அதன்சதாடைரச்சியாகஅதுஒருகடமபப்சபயரவபால்ஆகட்டமஎன்றஅடிப்படடையில்என்பிள்டளகளுக்கமஅந்தப்
சபயரகடளடவத்வதன்.

16.உங்கள்எழுத்தில்சிறுவரகள்உலகமபற்றஏராளமசசால்லஇருக்கிறீரகள்என்றாலுமஅடவயாவும
சபரியவரகளுக்கானகடதகவள.சிறுவரஇலக்கியமஎனத்தனிவயஏதுமநீங்கள்எழுதியதில்டலஎனநிடனக்கிவறன்.
சபருமஎழுத்தாளரகள்சிறுவரஇலக்கியமுமஎழுதுவதுஉங்கள்தடலமுடறஎழுத்தாளரகளடடைவயஒருவமைாஸ்தராக
உள்ளது.சஜேயவமைாகன்பனிமைனிதன்எழுதினார.எஸ்.ராமைகிருஷ்ணன்ஏழுதடலநகரமமுதலானபலநூல்கள்.நீங்களும
மைந்திரமைடலரகசியமபாணியிலானசிறுவரநீள்கடதகடளச்சிறுவயதில்எழுதிஇருப்பதாகச்சசால்லஇருக்கிறீரகள்.
அவற்டறசவளயிடமதிட்டைமுண்டைா?பதிதாய்க்கழந்டதகளுக்சகனநூல்கள்எழுதுமஎண்ணமுண்டைா?

அப்வபாதுநான்எழுதியசதல்லாமபடித்துப்பாரத்தால்பயிற்சிக்காகஎழுதியசாதாரணஎழுத்துக்கள்எனத்சதரிகிறது.
சவளயிடவதுவபால்அடவஇல்டல.ஆனால்நான்சிறுவரகளுக்கஎழுதவில்டலஎனச்சசால்லமுடியாது.பன்னடக
உலகமஎன்றசிறுவரபத்திரிடகடயஎன்நண்பரஒருவரசபாறுப்சபடத்துநடைத்திக்சகாண்டிருந்தார.அவரவகட்டை
வபாதுஅதற்கநிடறயசிறுவரபாடைல்கள்எழுதிஇருக்கிவறன்.

சிறுவரபாடைல்கள்எழுதுமபழக்கமஎப்படிவந்தசதன்றால்என்பிள்டளகள்கழந்டதகளாகஇருந்தவபாதுநாவன
சுயமைாகப்பாட்சடைழுதிஅவரகளுக்கச்சசால்லக்சகாடப்வபன்.படனமைரம,காக்டகஎனப்பலபாடைல்கடள
அவரகளுக்கக்சசால்லஇருக்கிவறன்.அவற்டறஅவரகள்விருமபிப்பாடிஇருக்கிறாரகள்.அந்தப்பாடைல்கள்பன்னடக
உலகமஇதழில்வந்தன.பதிடனந்து,இருபதுபாடைல்கள்இருக்கம.

தினமைணி-சிறுவரமைணியில்கூடைஅப்படியானபாடைல்கடளஎழுதிஇருக்கிவறன்.பன்னடகஉலகத்தில்சிறுவரகளுக்கான
கடதகள்,கட்டடரகளுமஎழுதிவனன்.இப்வபாதுகூடைபூவுலகின்நண்பரகள்நடைத்துமமின்மினிஇதழுக்கக்
வகட்கிறாரகள்.அவரகளுக்கஒன்றரண்டஎழுதிக்சகாடத்துக்சகாண்டிருக்கிவறன்.

அவற்டறத்தனிநூலாக்கஉட்காருமைளவுவநரமவாய்க்கவில்டல.எனக்கமிகஆரவமைானஒருதுடறதான்அது.
சிறுவரகளுக்கானநாவவலாகடதகவளாஎழுதவவண்டமஎன்றஆடசயுண்ட.பாரப்வபாம.

17.கவிடதவயஉங்களுக்கசநருக்கமைானசவளப்பாட்டவடிவமஎனச்சசால்லஇருக்கிறீரகள்.ஒருபாத்திரத்தின்
கரலாகஅல்லாமைல்உங்கள்சசாந்தக்கரலாகவவஒலக்கமுடிகிறதுஎன்பதாலா?

அப்படிஎன்றுமைட்டமசசால்லமுடியாது.என்னுடடையசசாந்தவிஷயங்கள்என்றுமைட்டமகிடடையாது,அரசியல்,சமூகம
பற்றயவிஷயங்கடளக்கவிடதயில்எழுதிஇருக்கிவறன்.உத்வவகமைானகவிடத,‘இந்தியாஒளரகிறது’மைாதிரியான
அரசியல்கவிடதஎல்லாமகூடைநான்எழுதிஇருக்கிவறன்.

அந்தரங்கமைானஉணரவுகடளசவளயிடைஎல்லாவற்டறவிடைவுமகவிடதஏற்றவடிவமைாகஇருக்கிறதுஎன்பதுஉண்டமை
தான்.ஆனால்அவதாடமைட்டமஅதுநின்றுவிடவதுகிடடையாது.அடதத்தாண்டியுமஎல்லாவிஷயங்கடளயும
உள்ளடைக்கிஎழுதக்கூடியவடிவமதான்அது.அதிசலான்றுமசந்வதகமில்டல.

18.நிகழஉறவு,வகாமுகிநதிக்கடரக்கூழாங்கல்,நீரமிதக்கமகண்கள்மைற்றுமசவள்ளசனிபதன்
ஞாயிறுவியாழன்சசவ்வாய்-உங்கள்முதல்நான்ககவிடதத்சதாகதிகடளப்பற்றப்வபசுமஎவருமதவறாமைல்
பயன்படத்துமசசாற்சறாடைர:எளடமையான,வநரடியானகவிடதகள்.என்வாசிப்பில்1993முதல்2012வடரயிலானஅந்த
20ஆண்டகளல்உங்கள்சமைாழிஅப்படிவயதான்இருக்கிறது;வபசுசபாருளுமகூடைகிட்டைத்தட்டைஅவத.ஆனால்
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உள்ளடைக்கத்தின்சிடக்ககூடியபடிவயஇருப்பதாகநிடனக்கிவறன்.(மைறுபடிவகாடழயின்பாடைல்களல்இளகி
இருக்கிறது.)உங்கள்கவிடதசமைாழிமைற்றுமஉள்ளடைக்கமபற்ற?

என்கவிடதயின்சமைாழிஅப்படிவயஇருக்கிறதாஎனத்சதரியவில்டல.நிடறயமைாறஇருக்கிறதுஎன்றுதான்
நிடனக்கிவறன்.90 களல்நான்எழுதியகவிடதகளல்பயன்படத்தியசசாற்களுக்கம,வபாகப்வபாகஎழுதிய
சசாற்களுக்கமவித்தியாசமஇருப்பதாகத்தான்வதான்றுகிறது.வடிவங்களல்கூடைசவவ்வவறுவடகயானவற்டறக்
கவிடதகளல்சசய்திருப்பதாகநிடனக்கிவறன்.இடடையில்ஒருசசறவுவந்து,பிறகநீங்கள்சசால்வதுவபால்மீண்டம
வகாடழயின்பாடைல்களல்ஒருசநகிழவுவந்திருப்படதப்பாரக்கலாம.அந்தந்தக்காலகட்டைத்தில்அந்தந்தமைனநிடலக்க
ஏற்றமைாதிரியானவடிவங்கள்வந்திருக்கின்றன.

உள்ளடைக்கமுமகூடைஅந்தமைாதிரிதான்மைாறயிருக்கிறது.2000 க்கமுன்பஎழுதியதில்ஒருதயக்கமும,என்எல்டலமிகக்
கறுகியதாகவுமஇருந்தது.அப்வபாதுஇடதஎல்லாமஎழுதலாமைாஎனநிடறயவிஷயங்கள்பற்றச்சந்வதகமஇருந்தது.
கூளமைாதாரிஎழுதினபிறகஅதுசபரியஅளவுக்கஉடடைபட்டைது.அதுஎனக்கஒருமிகப்சபரியதிறப்பாகஅடமைந்தது.
சசால்லப்வபானால்பலவிஷயங்கள்பற்றத்தாழவுணரச்சிகூடைஇருந்தது.அதற்கப்பிறகஅடவஎல்லாவமைமைதிப்ப
மிக்கவிஷயங்கள்,யாவுவமைபதியப்படைவவண்டியடவஎன்றபரிதல்வந்தது.அதனால்உள்ளடைக்கத்தில்நீங்கள்
நிடனப்பதுவபால்மைாற்றங்கள்வந்திருக்கலாம.

19.கூளமைாதாரிஎப்படிஅந்தமைனத்தடடைடயஉடடைத்தது?

கூளமைாதாரிஎனக்கமிகப்சபரியதூண்டதல்.எப்படிஎன்றால்அதற்கமுன்என்னுடடையசுயஅனுபவமசாரந்த,
என்டனச்சுற்றயதானவிஷயங்கடளமைட்டவமைஎழுதிக்சகாண்டிருந்வதன்.அந்தநாவலுவமைகூடைஅப்படியானதுதான்.
ஆனால்அந்தநாவடலஎழுதினவபாதுஎன்மைனதிலருந்தஒருசபருமபாரமஇறங்கிவிட்டைாற்வபான்றஓரஉணரவு
வந்தது.அந்நாவலுக்கஎடத்துக்சகாண்டைகளத்டதஒருபாத்திரமவபாலஎழுதிஇருப்வபன்.களத்டதஉயிருள்ளஒரு
கதாபாத்திரமைாகக்சகாண்டவந்துவிடைவவண்டமஎனமுயற்சிசசய்வதன்.அதில்எந்தளவுக்கசவற்றசபற்வறன்எனத்
சதரியவில்டல.அந்தக்களத்டதப்பின்பற்றப்வபாடகயில்எனக்கஅதுமைனவிரிடவஉண்டைாக்கியதுஎன்றுவதான்றயது.

அதிலருந்துபரவிசவளவயவந்வதன்என்றுதான்இப்வபாதுசசால்லமுடிகிறது.

20.படனவுகளல்பரவாயில்டல,கவிடதகளல்கூடைசகாங்கவட்டைாரத்டத/வவளாண்பின்பலத்டதக்சகாணரந்து
விடகிறீரகள்.“பூக்கட்டியவசாளக்கதிரஅல்கல்”எனுமவபாதுஇரண்டடையுமைறயாதவன்எதற்கஎடதஉவடமையாக்கிப்
பரிந்துசகாள்வான்எனமைடலக்கிவறன்.அதுகவிடதடயத்துய்ப்பதில்தடடைஇல்டலயா?படனவில்இந்தச்சிக்கல்
எழுவதில்டலஎனநிடனக்கிவறன்.உதாரணமைாய்‘பீவாங்கியின்ஓலம’என்றஉங்களதுசிறுகடதயில்நாயகன்தன்
மைடனவியின்உடைமபவாசடனடயபால்கமமைங்கதிரும,இளமபயிருமகலந்தமைணமஎன்கிறான்.அதுவுமவமைற்சசான்ன
அவதமைாதிரிஉவடமைதான்என்றாலுமஒருமைாதிரிகடைந்துவிடைமுடிகிறது.மைாறாய்,கவிடதவரிகிடைந்துஉறுத்துகிறது.

இதுசகாங்கவட்டைாரமசாரந்தஒன்றுதானாஎனச்சசால்லமுடியவில்டலஎனக்க.கவிடதயில்அந்தமைாதிரிஇயல்பாக
ஓரஉவடமைவதான்றுமவபாதுஎழுதுகிவறன்.வாசிப்பவரகளுக்கஅந்தஅனுபவத்டதத்தரமுடியுமைா?அதுசாத்தியமைா?
என்றுவயாசித்துக்சகாண்டிருந்தால்நாமஒன்டறயுமஎழுதமுடியாது.கிராமைமசாரந்த,விவசாயமசாரந்தவரகளுக்க
அடதப்சபாருத்திக்சகாள்ளத்சதரியலாம.அந்தஅனுபவமஇல்லாதவரகளுக்கபதியஅனுபவத்டத,ஒருவதடைடலக்
சகாடக்கமஒன்றாகத்தான்அதுஇருக்கம.

நான்விவசாயமசாரந்தஒருவாழநிடலயிலருந்துவந்தவன்.அதனால்என்னிடைமவவறுமைாதிரியானஉவடமைடய
எதிரபாரக்கமுடியாது.ஞானக்கூத்தவனா,டவத்தஸ்வரவனா,சுகமைாரவனாஎழுதுகிறமைாதிரியானஉவடமைகடளஎன்னால்
சகாடக்கமுடியாது.அவரகள்எழுதுமவிஷயங்கள்எனக்கப்சபருமமைடலப்பாகவும,அந்நியமைாகவுமஇருந்ததுண்ட.
அப்பறமநகரவாழக்டகசதாடைரபானஓரஅறமுகமகிடடைத்தவபாதுஅடவபற்றயஒருவியப்பவதான்றயது.அது
வபால்உங்களுக்கவிவசாயமசாரந்த,கிராமைமசாரந்தவிஷயங்கடளஅறந்துசகாள்ளுமஆரவமவந்துவிட்டைசதன்றால்
இமமைாதிரிஉவடமைகள்எளடமையானதாகவுமவியப்பதருமவிஷயமைாகவுமமைாறவிடமஎன்றுதான்வதான்றுகிறது.

‘விடதப்பாடன’என்றகவிடதஎழுதிஇருக்கிவறன்.என்டனப்சபாறுத்தவடரநான்எழுதியவற்றுள்ஒருநல்லகவிடத.
விவசாயமசாரந்தபின்னணிஉள்ளவரகளுக்கத்தான்அந்தக்கவிடதமுழுவதுமைாகஅரத்தமைாகம.அப்படி
இல்லாதவரகளுக்கஅந்தக்கவிடதஒருபதுஅனுபவமைாகத்தான்இருக்கம.

எல்வலாருடடையகவிடதகளலுமஅதுஇருக்கிறது.அவரகளுடடையஈடபாடமைற்றுமவாழநிடலசாரந்துஇருப்படதப்
பாரக்கலாம.வமைற்கத்தியஇடசசமபந்தமைாகபிரமமைராஜேனின்கவிடதகளல்கறப்பகள்வருவடதநாமபாரக்கமுடியும.
அந்தஇடசசதரியாதவரகளுக்கஅதுஓரஅந்நியமைாகஇருக்கிறது.

அவற்டறஎல்லாமவிடைஎன்கவிடதகளல்வருவதுசபரியதடடையாகஇருக்கமஎனத்வதான்றவில்டல.
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21.வட்டைாரப்படனவுவபால்வட்டைாரக்கவிடதஎனஒன்றுஇருக்கிறதாஎனத்சதரியவில்டல.வா.மு.வகாமுவின்
சசால்லக்கூசுமகவிடதசதாகப்பசகாங்கவட்டைாரசமைாழியில்இருந்தாலுமஅடதவட்டைாரக்கவிடதஎன
வடகப்படத்தத்வதான்றவில்டல.உங்களுடடையடவவட்டைாரக்கவிடதஎனநிடனக்கிறீரகளா?

சசால்லலாம.சதாடைக்கத்தில்அப்படிச்சிலவற்டறஎழுதிஇருக்கிவறன்.நிகழஉறவுசதாகப்பில்
‘சகாடறஒழவு’என்றதடலப்பில்ஒருகவிடதஇருக்கிறது.அப்வபாதுசகாங்கவட்டைாரச்சசால்லகராதிதயாரிக்கச்
சசாற்கடளச்வசகரித்துக்சகாண்டிருந்வதன்.அச்சசாற்கள்மீதிருந்தவமைாகமுமகூடைஒருகாரணம.அத்சதாகப்பில்
அத்தடகயசசாற்கடளப்பயன்படத்திஇருப்வபன்.சிலவற்றுக்கஅடிக்கறப்பதந்துவிளக்கமசகாடத்திருப்படதயும
பாரக்கமுடியும.ஆனால்பிற்பாடஅப்படிஇல்டல.அதிலருந்துமீண்டவந்துவிட்வடைன்.பிறகஇயல்பாகத்வதான்றும
ஓரஉவடமையுமகருப்சபாருளுமதான்இருக்கம.

22.ஐந்துகவிடதத்சதாகதிகள்எழுதியுமபடனசவழுத்தாளராகவும,கட்டடரயாசிரியராகவுவமைசபருமபாலும
அறயப்படகிறீரகள்.(யுவன்சந்திரவசகருமகூடைஅப்படித்தான்.)அதற்கஎன்னகாரணமஎனநிடனக்கிறீரகள்?உங்கள்
கவிடதயல்லாதஎழுத்துக்கள்உங்கள்கவிடதகள்மீதுவிழவவண்டியசவளச்சத்டதமைட்டப்படத்துவதாக
எண்ணுகிறீரகளா?அதுபற்றயவருத்தமஇருக்கிறதா?

வருத்தமஎனஏதுமில்டல.ஒருகவிஞன்கவிஞாகமைட்டவமைஇருந்தால்தான்அவனதுகவிடதடயஅங்கீகரிப்பதுஎன்ற
ஒருவபாக்கஇங்வகநிலவுகிறது.அடதஉடடைத்தவரகளுமமைாற்றயவரகளுமகூடைஉண்ட.சுந்தரராமைசாமி
எல்லாவற்றலுமஇயங்கிஇருக்கிறார.பசுவய்யாஎன்றசபயரில்அவரஎழுதியகவிடதகளுமமிகந்தமுக்கியத்துவம
சகாடத்துத்தான்வபசப்படகின்றன.அதுவபாலக.ப.ராஜேவகாபலன்,பதுடமைப்பித்தன்கவிடதஎழுதிஇருக்கிறாரகள்.
அவரகடளப்வபசுமவபாதுஅவரகளன்படனவுகளுக்கமுக்கியத்துவமசகாடப்பதுஎன்பதுஅவனகமைாக80 களுக்கப்
பிறகஏற்பட்டைவபாக்கஎனநிடனக்கிவறன்.

ஆனால்எனக்கஅந்தஎண்ணமஇருந்தது.என்னுடடையகவிடதகள்சரியானஅளவுகவனத்துக்கள்ளாகவில்டலஎன
நிடனத்திருக்கிவறன்.ஆனால்வகாடழயின்பாடைல்கள்வந்தபிறகசபருமபாலுமஅதுநீங்கிவிட்டைது.வகாடழயின்
பாடைல்களுக்கஒருநல்லகவனமகிடடைத்தது.கவிஞரகள்மைத்தியில்கூடைஅதுபற்றயஉயரவானஅபிப்பிராயங்கள்
வந்தன.அந்தஅடிப்படடையில்அந்தஎண்ணமநீங்கிவிட்டைது.

23.யதாரத்தகளச்சாத்தியஅடிப்படடையில்வபராசிரியரஎன்படதவிடைஎழுத்தாளன்என்றஅடடையாளத்டத
விருமபவதாகச்சசால்கிறீரகள்.எழுத்தில்விருமபமஅடடையாளமகவிஞரஎன்பதாஎழுத்தாளரஎன்பதா?

சபாதுவாகஎழுத்தாளரஎன்றுசசால்லுமவபாவதஅதற்கள்கவிஞரஎன்பதுமஅடைங்கிவிடம.எழுத்தாளரசபாதுச்
சசால்.சிறுகடதஆசிரியர,நாவலாசிரியரஎன்றுசசால்வதுவபால்கவிஞரஎன்பதுமஉட்பிரிவு.

24.இதுஒருசிறயவாசகப்பிரச்சடன.உங்களடைமஒருசமீபத்தியஉதாரணமஉண்டஎன்பதால்உங்களடைமவகட்கிவறன்.
மைற்றபடிஇதுபரவலாகப்பலஎழுத்தாளரகளுமபதிப்பாளரகளுமபதில்சசால்லவவண்டியவகள்விதான்.முன்ப
சவளயானஒருநூடலபதியபடடைப்பகளுடைவனாபடழயவற்றுடைவனாவசரத்துத்சதாகப்பாகநூல்சவளயிடவது
கறத்தானபிரச்சடனஇது.உதாரணமைாய்உங்களதுநீரமிதக்கமகண்கள்மைற்றுமசவள்ளசனிபதன்
ஞாயிறுவியாழன்சசவ்வாய்ஆகியகவிடதத்சதாகதிகள்என்னிடைமஏற்கனவவஇருந்தன.அதற்கமமுன்பசவளயான
நிகழஉறவுமைற்றுமவகாமுகிநதிக்கடரக்கூழாங்கல்சதாகப்பகள்அச்சில்இல்லாததால்கிட்டியபாடில்டல.என்வபால்
பலருமஇருப்பாரகள்.இச்சூழலல்அத்சதாகதிகடளஇருதனிநூல்களாகவவமைறுபதிப்பசசய்வதுதான்வாசகரகளுக்க
வசதிஅல்லவா?மைாறாகநான்கசதாகதிகடளயுமஒவரநூலாகமையானத்தில்நிற்கமமைரமஎன்றுசகாண்டவருமவபாது
நான்ஏற்கனவவடவத்திருக்கமநூல்கடளயுமவசரத்துவாங்கவதுவபாலாகிறது.பத்தகத்திற்கக்காசுசசலவழிப்பது
கறத்தஅசூடயசகாண்டைஒருசமூகத்தில்இதுவபான்றவிஷயங்கள்வமைலுமவாசகனுக்கச்சுடமைஅல்லவா!ஓர
எழுத்தாளருக்கதன்சமைாத்தப்படடைப்பகடளயுமஒருசதாகதியாகக்காண்பதில்இருக்கமமைகிழச்சிடயப்பரிந்து
சகாள்ளமுடிகிறது.ஆனால்அதன்பக்கவிடளவாகஒருசபாருளாதாரரீதிவாசகச்சிக்கலுமநுடழந்துவிடகிறவத!

சரிதான்.அவதசமையமவாசகருக்கஅதில்நிடறயவசதிகளுமஇருக்கிறதல்லவா!ஏற்கனவவஇருக்கமவாசகரகடள
மைட்டமகணக்கில்டவத்துக்சகாள்ளாமைல்பதியவாசகரகடளயுமகணக்கில்சகாள்ளவவண்டிஇருக்கிறது.அப்படிப்
பாரக்கமவபாதுஎல்லாநூல்களுமஒவரசதாகப்பில்கிடடைப்பதுஎன்பதுஅவரகளுக்கானவசதியாகஅடமைகிறது.நீங்கள்
சசால்வதுமைாதிரியானசிக்கல்சராமபpeculiar-ஆனது.
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25.அதாவதுமையானத்தில்நிற்கமமைரமமைாதிரிசமைாத்தத்சதாகதியுமவரட்டம.அவதாடதனித்தனிநூல்களும
கிடடைத்தால்எனக்கத்வதரந்சதடக்கமவாய்ப்பஇருக்கிறது.என்னிடைமஇல்லாததனித்தனிநூல்கடளநான்
வாங்கவவன்.எந்தநூல்களுவமைஇல்லாதவரசமைாத்தத்சதாகதிடயவாங்கக்கூடம.ஆனால்இப்வபாதுஅப்படிஇல்டல.
நான்சமைாத்தத்சதாகதிடயயுமவாங்கியாகவவண்டியநிரப்பந்தம.நான்வாங்கவவசசய்கிவறன்.வாசிப்பஆரவமமிக்க
நண்பரகளுக்கமுந்டதயநூல்கடளத்தந்துவிட்ட,சமைாத்தத்சதாகதிடயநான்வாங்ககிவறன்.ஆனால்அந்தச்சுதந்திரம
எல்வலாருக்கமஇராதல்லவா!

ஓரஎழுத்தாளரின்ஒட்டசமைாத்தஎழுத்துக்கடளத்சதாகத்துப்பாரக்கமஆய்வுப்பாரடவக்கஅதுவதடவயாக
இருக்கிறது.தனித்தனிநூல்கள்வருமவபாதுஎத்தடனநூல்கள்வந்திருக்கின்றனஎனவாசகரகள்நிடனவில்டவத்துக்
சகாள்வவதசபருங்கஷ்டைமைாகஇருக்கிறது.வண்ணதாசனுக்வகா,வண்ணநிலவனுக்வகா,எஸ்.ராமைகிருஷ்ணனுக்வகா
எத்தடனசிறுகடதத்சதாகப்பவந்திருக்கிறதுஎனப்பாரத்தால்பத்து,பதிடனந்துவந்திருக்கின்றன.அடவ
எல்லாவற்டறயுமநிடனவில்டவத்திருப்பது,ஒவ்சவான்டறயுமவதடிவாங்கவதுஎன்பசதல்லாமசபரும
சிக்கலுக்கரியதாகஇருக்கிறது.அதனால்ஒவரசதாகதியாகக்கிடடைக்கிறதுஎனுமவபாதுவாசகருக்கமஅதுவசதியாக
இருக்கிறது.

ஒவரசதாகப்பில்ஒன்றாகவாசிக்கமவபாதுஎழுத்தாளரின்வளரச்சிடய,மைாற்றங்கடளப்பாரப்பதற்கானவாய்ப்ப
இருக்கிறது.இன்சனாருவிஷயமஇதுஓரஎழுத்தாளரின்பலஆண்டசசயல்பாட்டக்கப்பிறகநிகழக்கூடியஒன்றுதான்.
எடத்தஉடைவனநடைக்காது;இருபது,முப்பதுஆண்டகளுக்கப்பின்தான்அப்படிமுழுத்சதாகப்பாகவரும.அதற்கான
வதடவஇருக்கிறதுஎன்றஅடிப்படடையிவலவயஅதுவருகிறது.

நீங்கள்டவத்திருப்பதுவபால்இரண்டசதாகதிஇருக்கிறது,இரண்டசதாகதிஇல்டலஎன்பதுமைாதிரியானசிக்கல்மிகக்
கடறச்சலானவபருக்வகஇருக்கமஎனநிடனக்கிவறன்.

26.ஏறுசவயில்உங்கள்கல்லூரிகாலத்தில்எழுதியநாவல்.ஆட்வடைாஃபிக்ஷன்என்றுஅடழத்துக்சகாள்ளாவிட்டைாலும
அதில்சுயசரிடதக்கூறுகள்இருக்கின்றனவா?நாவலன்நாயகனானசபான்டனயனின்பதின்மைங்கள்சதாடைங்கிகல்லூரிக்
காலமவடரகடதவபாகிறதுஎன்பதால்வகட்கிவறன்.

என்னுடடையபடடைப்பகள்எல்லாவற்றலுமஏவதாஒருவிதத்தில்சுயசரிடதக்கூறுஇருக்கத்தான்சசய்யும.எல்லா
எழுத்தாளரகளுடடையபடடைப்பகளலுமஅதுஇருக்கமஎன்றுதான்நிடனக்கிவறன்.வரலாற்றுவிஷயத்டதஎடத்து
எழுதினால்கூடைஎங்காவதுசுயசரிடதக்கூறுஇருக்கத்தான்சசய்யும.சிலவற்றல்அதிகமைாகஇருக்கம,சிலவற்றல்
கடறவாகஇருக்கம,சிலவற்றல்கண்டபிடிக்கமுடியாதவடகயில்இருக்கம.உங்களுக்கஏறுசவயிலல்சகாஞ்சம
கூடதலாகஎன்சுயசரிடதத்தன்டமைசதரியுமஎனநிடனக்கிவறன்.ஆனால்அடதவிடைஅதிகமைானசுயசரிதடதத்தன்டமை
சகாண்டைநாவல்கூளமைாதாரிதான்.

27.இருபதாண்டகளுக்கமுன்வபஏறுசவயில்நாவல்பல்கடலக்கழகப்பாடைத்திட்டைத்தில்டவக்கப்பட்டசமூகத்தின்
பாரடவயிலானஅடவயல்கிளவிகள்அதில்இடைமசபற்றதால்சரச்டசக்கஉள்ளானதல்லவா?

அடதப்பற்றஒருகட்டடரவயஎழுதிஇருக்கிவறன்.‘பல்கடலக்கழகத்தால்விடளந்தசபருமபயன்’.கரித்தாள்
சதரியவில்டலயாதமபீ…யில்இருக்கிறது.எப்வபாதுமஎன்படடைப்டபப்பாடைத்திட்டைத்தில்டவக்கச்சசால்லநான்
யாடரயுமஅணுகியதுஇல்டல.அவரகளாகடவத்து,அவரகளாகநீக்கினாரகள்.

ஏறுசவயிடலஒவரஆண்டில்பாடைத்திட்டைத்திலருந்துநீக்கிவிட்டைாரகள்.சிலபல்கடலக்கழகங்களல்அந்நாவடலப்
படிக்காமைல்பாடைத்திட்டைத்தில்டவத்துவிட்ட,பிறகயாவராசசால்லநீக்கியசதல்லாமநடைந்திருக்கிறது.
கல்வித்துடறக்கள்இப்படியானசிக்கல்வருவதற்கக்காரணமசசாற்கள்தாம.வடசச்சசாற்கள்,சகட்டைவாரத்டதகள்
இல்லாததூய்டமையானஒருபிரதிவவண்டமஎனநிடனக்கிறாரகள்.அவ்வடரயடறக்கள்என்படடைப்பஉட்படைாத
காரணத்தால்அந்தப்பிரச்சடனவருகிறது.கல்வித்துடறயில்அந்தவடரயடறஇருக்கமவடரநவீனப்படடைப்பகள்
பாடைத்தில்நுடழவசதன்பதுசிரமைம.

28.உங்கள்படடைப்பகள்கறத்தவாசகரகளன்விமைரசனங்கடளவாசித்தவடரஓரஒற்றுடமைடயக்காணமுடிகிறது.
அவரகளுக்கஉங்கள்கடதபிடிக்கிறது;நடடைபிடிக்கிறது;வட்டைாரவழக்டகப்பயன்படத்துவதுபிடிக்கிறது.இப்படி
எல்லாவற்டறயுமசிலாகித்துவிட்டஇறுதியில்வதடவயில்லாமைல்சகட்டைவாரத்டதவருவடதத்தவிரத்திருக்கலாம
என்றுசசால்லமுடிக்கிறாரகள்.இவரகளல்சிலரசநடங்கால,தவிரஇலக்கியவாசகரகள்.நான்வாசித்தவடர
ஒருவபாதுமநீங்கள்சகட்டைவாரத்டதகடளவலந்துதிணித்துஎழுதியதுவபால்ஓரிடைமகூடைநிடனவில்இல்டல.
இன்னுமசசான்னால்அந்தஇடைத்தில்அதுஇருப்பவதநியாயம.அதுவவயதாரத்தம.அதுவவபடடைப்டபஅழகாக்கவும
நிடறவாக்கவுமசசய்கிறது.நமஊரில்வமைாசமைானஆங்கிலக்சகட்டைவாரத்டதகடளதினசரிவாழவில்பழங்கவது
கறத்துப்பகாரஇல்டல.ஆனால்தமிழில்அப்படியானவாரத்டதகள்நிடலகடலயச்சசய்கின்றன.ஆங்கில
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இலக்கியங்களல்,திடரப்படைங்களல்அடவஇயல்பாகஇடைமசபற்றுஅடதஇயல்பாகஎடத்துக்சகாள்ளடவத்து
விட்டைனஎனநிடனக்கிவறன்.நமஊரில்தான்இன்னமுமஅச்சுக்கத்தட்டைானசசாற்களன்பட்டியல்இருக்கிறது!

ஆங்கிலத்தில்வடசச்சசாற்களுக்வகதனியானவபரகராதிகள்உண்ட.ஆனால்நமடமைப்சபாறுத்தவடரஇமமைாதிரி
சசாற்கள்வாழக்டகக்கத்வதடவ;ஆனால்இலக்கியத்துக்கவதடவயில்டல.இலக்கியத்தில்எந்தஇடைத்தில்
பயன்படத்தினாலுமஅதுவலந்துபயன்படத்தியது,அதிரச்சிமைதிப்பீட்டக்காகப்பயன்படத்தியதுஎன்றுதான்
சசால்கிறாரகள்.நீங்கள்சசான்னதுவபால்ஓரிடைத்திலுமநான்அப்படிச்சசய்ததில்டல.வதடவயில்லாதஎந்தஇடைத்திலும
இச்சசால்டலப்வபாடவவாமஎன்றுதிணித்ததில்டல.

சிலஇடைங்களல்ஒருபாத்திரத்தின்தன்டமைடயக்சகாண்டவருவதற்காகஅச்சசாற்கடளப்பயன்படத்திஇருப்வபன்.சில
இடைங்களல்உணரச்சிசவளப்பாட்டக்கஏற்றவடகயில்பயன்படத்திஇருப்வபன்.அதுவபால்தகந்தகாரணங்கவளாட
தான்வந்திருக்கம.நமசபாதுமைனதில்இமமைாதிரிசசாற்கடளஅச்சில்பாரப்பதற்கஒருசபருமதடடைஇருக்கிறது.
அதுவவஅடதஏற்றுக்சகாள்ளாமைல்இருப்பதற்கானகாரணம.

சமைாழிபற்றயபாரடவவயநமசமூகத்தில்அப்படித்தான்இருக்கிறது.சமைாழியில்எல்லாச்சசால்லுமஅரத்தம
சகாண்டைடவதாம.எச்சசால்லுமஅரத்தமஇல்லாமைல்இராது.நாமதான்அதில்நல்லசசால்,சகட்டைசசால்என்று
பிரிக்கிவறாம.அதுசமூகத்தில்நிலவுமவிழுமியங்கள்சாரந்தது.பாலயல்விஷயங்கடளப்சபாதுத்தளத்தில்வபசக்
கூடைாதுஎன்றபாரடவயிலருந்துவருவதுதான்இது.

படடைப்பகளல்கூடைபாலயல்விஷயங்கடளப்வபசுவதுஇன்றுவடரசிக்கலாகத்தான்இருக்கிறது.சவளப்படடையாகப்
வபசமுடியவில்டல.வபசினால்இடதஎல்லாமஎப்படிஎழுதலாமஎன்றுதான்வகட்கிறாரகள்.அதுஒருவபசுசபாருள்
என்றபரிதவலநமமிடைமஇல்டல.அதுமைடறத்துடவக்கவவண்டியஒன்றுஎனநிடனக்கிறாரகள்.அதிலருந்துவருவது
தான்வாரத்டதபற்றயகட்டப்பாடம.

இத்தடனக்கமஅந்தப்படடைப்பகளல்நான்பயன்படத்திஇருப்பதுயதாரத்தத்தில்ஒருசதவிகிதமகூடைக்கிடடையாது.
அந்தச்சந்தரப்பத்தில்அவரகள்பயன்படத்துமவாரத்டதகளல்ஒன்றரண்டடைஒருவடகமைாதிரிக்காகநான்
பயன்படத்துகிவறன்.அவ்வளவுதான்.அப்படிஎழுத்தில்அச்சசாற்கள்இருப்பதுஅவரகளுக்கத்சதாந்தரவுஅளக்கிறது.
ஆனால்அடதவயபன்மைடைங்காய்நடடைமுடறயில்எதிரசகாள்ளுமவபாதுஏன்இவரகளுக்கஎந்தச்சிக்கலும
இருப்பதில்டலஎனஎனக்கப்பரியவில்டல.

29.பயலவலஒருவதாணி,நாடளமைற்றுசமைாருநாவள,ஒருபளயமைரத்தின்கடதவபான்றநாவல்களுடைன்இடணடவத்து
தமிழின்சிறந்தநாவல்களல்ஒன்றுஏறுசவயில்எனவிக்ரமைாதித்யன்சசால்லயுள்ளார.

அந்தநாவல்வந்தவபாவதஅவரஅதற்கஓரஅற்பதமைானமைதிப்படரஎழுதினார.அப்வபாதுஒருபலனாய்வுஇதழவந்து
சகாண்டிருந்தது-சபயரநிடனவில்டல-அதில்தான்அந்தமைதிப்படரடயஎழுதினார.நமஎழுத்துஇலக்கியத்தரமைாக
உள்ளது,வமைற்சகாண்டஎழுதலாமஎன்றநமபிக்டகடயக்சகாடப்பதற்கஅப்வபாதுவந்தவிமைரசனங்கள்எனக்கப்
பயன்பட்டைன.அந்தஅடிப்படடையில்விக்ரமைாதித்யனுடடையவிமைரசனமஉண்டமையிவலவயஎழுத்துசாரந்தஓர
உத்வவகத்டதத்தந்தது.

30.சினிமைாஉலகமபற்றயபடனவுகள்தமிழில்உண்ட.அவசாகமித்திரனின்கடரந்தநிழல்கள்,சுஜோதாவின்கனவுத்
சதாழிற்சாடல,பாலகமைாரனின்கல்லூரிப்பூக்கள்ஆகியனஉதாரணங்கள்.ஆனால்திவயட்டைரஅல்லதுடூரிங்டைாக்கீஸ்
கறத்தானபதினங்கள்அவனகமைாகஇல்டலஎன்வறசசால்லவவண்டம(சவயில்திடரப்படைமமைட்டமசுருக்கமைாய்
அடதப்வபசியது).அவ்வடகயில்நிழல்முற்றமஅரியபங்களப்ப.அதற்கஉந்துதலானவசாடைாக்கடடைஅனுபவங்கடளச்
சசால்லுங்கள்.

வசாடைாக்கடடைஅனுபவங்கள்பற்றஅந்நாவடலவிடைசபரியபத்தகமஒன்வறஎழுதிஇருக்கிவறன்-நிழல்முற்றத்து
நிடனவுகள்.அதில்விரிவாகச்சசால்லஇருக்கிவறன்.

வமைட்டக்காட்டவிவசாயமதான்எங்களுக்க.சபரியகிணறுஇருந்தது.ஆனால்தண்ணீரகடறவுதான்.சுமமைாஆரியம,
மிளகாய்,பருத்திசகாஞ்சமவபாடவவாம.அதற்கத்தான்தண்ணீரவரும.வசாளம,கடைடல,கமபஇசதல்லாமும
வபாடவவாம.அதுஎங்கள்கடமபப்சபாருளாதாரத்துக்கப்வபாதுமைானதாய்இல்டல.அதனால்அப்பாகூடதலாய்ஒரு
வவடலசசய்தார–வசாடைாக்கடடைநடைத்தினார.நான்சிறுவனாகஇருந்தவபாதுகடடைகளுக்கச்வசாடைாவபாடவார,
சந்டதகளுக்கக்சகாண்டவபாவார,திருவிழாக்களல்விற்பார.வீட்டிவலவயகடடைடவத்திருப்பார,அங்வகவயவசாடைா
தயாரிப்பார.அதனால்சிறுவயதிலருந்தஅதுசதாடைரபானஅனுபவமஎனக்கஇருந்தது.எனக்கபிடித்தசதாழிலுமகூடை
அது.
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எங்கள்நிலத்டதவீட்டவசதிவாரியக்கடியிருப்பக்கஎடத்துக்சகாண்டைவபாதுஇந்தத்சதாழிடலத்தான்நமபிஇருக்க
வவண்டியதாயிற்று.நிலத்துக்காகஅரசாங்கமசகாடத்தசதாடகடயப்பதிதாகத்சதாடைங்கியஒருதிவயட்டைரில்
முன்பணமைாகக்கட்டிஅங்வகஅப்பாவசாடைாக்கடடைசதாடைங்கினார.எட்டவருடைங்கள்அங்வககடடைநடைத்திவனாம.
அந்தஅனுபவங்கள்தான்அந்தநாவலுக்கஅடிப்படடையாகஇருந்தன.

31.நிழல்முற்றத்தில்வருவதுவபால்80 களல்தமிழகசடைன்ட்சகாட்டைாய்களல்வபாடதமைருந்துப்பழக்கமஇருந்ததா?
அல்லதுஅதுபடனயப்பட்டைவிஷயமைா?

சராமபவவஇருந்தவத!கஞ்சாவுக்கஇங்வகஒருநீண்டைவரலாறுஉண்ட.பாரதியாரகஞ்சாபிடித்ததாகஎல்லாமசசய்தி
இருக்கிறவத!அடதஎல்லாமவிடைஇன்னுமஅதிகமைாய்இருந்தது.மைாத்திடரப்பழக்கமகூடைஇருந்தது.நாவலல்
அடதயுமஎழுதிஇருக்கிவறன்.ஒருடபயனுக்கமைாத்திடரதான்சபயவர.

32.நிழல்முற்றமஎன்றபடனவின்அபடனவுத்சதாடைரச்சிநிழல்முற்றத்துநிடனவுகள்.20ஆண்டகள்கழித்துஅப்படிஒரு
சதாடைரச்சிடயஎப்படிஎழுதத்தரமைானித்தரகள்?சசால்லாதுவிடத்தவற்றன்இடடைசவளடயநிரப்பமஎத்தனமைா?
எனில்ஏன்மைற்றுசமைாருநாவலாகஅல்லாமைல்கட்டடரகளாக?

அடதமைறுபடியுமஒருநாவலாகஎழுதமுடியுமஎனத்வதான்றவில்டல.அந்நாவல்ராஜேன்கடறக்கபிடித்தஒன்று.
யதாரத்தவாதமசசத்துவிட்டைதுஎன்றகரல்கள்விமைரசனத்தளத்தில்வவகமைாகஒலத்துக்சகாண்டிருந்தகாலகட்டைமஅது.
அப்வபாதுதான்நிழல்முற்றமநாவடலஎழுதிவனன்.ராஜேன்கடறஅப்வபாதுசபருமைாள்முருகன்எழுதுவதுவபான்ற
யதாரத்தஎழுத்துக்களுக்கஇன்னுமவதடவஇருக்கிறதுஎனச்சசான்னார.அதுவபால்நிடறயஎழுதுங்கள்என
ஊக்கப்படத்தினார.இருபதாண்டகள்கழித்துஅவருமசுபகணராஜேனுமவசரந்துதிடரப்படைத்துக்காககாட்சிப்பிடழ
என்றபத்திரிடகடயத்சதாடைங்கியவபாதுராஜேன்கடறஎன்டனஎழுதக்வகட்டைார.திவயட்டைரஅனுபவங்கள்பற்ற
நாவலல்சசால்லாதடவ,நாவல்எழுதியஅனுபவங்கள்எனக்கட்டடரகள்எழுதச்சசான்னார.இரண்ட,மூன்றுஅல்லது
அதிகபட்சமஐந்துகட்டடரகள்எழுதலாமஎன்றுதான்சதாடைங்கிவனன்.ஆனால்இருபதுகட்டடரகள்வடரவந்தன.

எனக்கள்அதுபற்றஇவ்வளவுவிஷயங்கள்இருந்தனவாஎன்றஆச்சரியத்டதஅதுஉண்டைாக்கியது!

நிழல்முற்றமஏற்கனவவஆங்கிலத்தில்வந்துவிட்டைது.நிழல்முற்றத்துநிடனவுகள்நூலுமஆங்கிலத்தில்
சமைாழிசபயரப்பாகிவரவவண்டமஎனராஜேன்கடறமிகவிருப்பப்பட்டைார.இந்தளவுக்கவிரிவானபதிவுகள்ஏதும
கிடடையாதுஎன்பதால்தமிழத்திடரயரங்கசாரந்தஆய்வுகளுக்கஅதுபயன்படமஎனநிடனத்தார.

33.நிழல்முற்றமசமைகாலஇலக்கியவாதிகள்அங்கீகரித்தபடடைப்ப.சஜேயவமைாகன்‘பல்வவறுவடகயில்முக்கியத்துவம
உடடையஆனால்முழுடமையானகடலசவற்றடககூடைாதபடடைப்பகள்’என்றுவபாட்டைஐமபதுநாவல்களன்பட்டியலல்
அதுஇருக்கிறது.எஸ்.ராமைகிருஷ்ணன்வபாட்டைசிறந்தநூறுநாவல்களன்பட்டியலலுமஅதுஉண்ட.மைாசதாருபாகன்
தவிரத்துஉங்கள்படடைப்பகளல்ஓரளவுபரவலானகவனிப்டபயுமஅங்கீகாரத்டதயுமசபற்றதுநிழல்முற்றமஎன
நிடனக்கிவறன்.

ஏறுசவயிலுக்வகநல்லகவனமகிடடைத்ததுஅதுநிடறயநாவல்கள்வராதகாலகட்டைம.நிழல்முற்றத்துக்கநிதானமைாகத்
தான்கவனமகிடடைத்தது.அதன்வடிவமுமசரி,சபாருளுமசரிவித்தியாசமைானஒன்று.அதனால்நுட்பமைாகவாசிக்கம
இலக்கியவாசகரகளன்கவனத்டதப்சபற்றதுஅந்நாவல்.உதயச்சந்திரன்நான்எழுதியதிவலவயசிறந்தநாவல்
நிழல்முற்றமதான்எனச்சசால்வார.அவடரப்வபால்அந்நாவடலச்சசால்பவரகள்நிடறயப்வபரஉண்ட.அதன்
வடிவத்டதஉள்வாங்கிக்சகாள்ளமுடியாதவரகளுமஉண்ட.அதனால்தாமைதமைாகத்தான்எதிரவிடனகள்வந்தன.மைாறாக,
ஏறுசவயிலுக்ககூடதல்கவனமகிடடைத்தது.

34.திருச்சசங்வகாடசதாகதியில்முற்பாதிமுதலருநாவல்களுக்கமுன்பாகவுமமைற்றடவஅதற்கப்பின்னும
எழுதப்பட்டைடவ.அந்நாவல்கள்பிந்டதயகடதகளல்ஏவதனுமஆதிக்கமசசலுத்தியதா?

திருச்சசங்வகாட்டில்சபருமபாலானகடதகள்ஏறுசவயிலுக்கமுன்பஎழுதியடவ.இரண்ட,மூன்றுகடதகள்தாம
தினமைணிகதிருக்காகவுமவவவறாரஇதழுக்காகவுமபின்னால்எழுதியடவ.திருச்சசங்வகாடகடதஅதில்ஒன்று.
சதாகப்ப1994 ல்வந்தது.ஆனால்கடதகள்எழுதப்பட்டைது1989-1991காலகட்டைத்தில்.

35.திருச்சசங்வகாடசதாகப்பில்இருப்பவனவற்டறப்பயிற்சிக்கடதகளாகவவபாரப்பதாகச்சசால்லஇருக்கிறீரகள்.
சுந்தரராமைசாமிதான்எழுதியவற்றுள்சிலகடதகடளபலவீனமைானடவஎன்றுகருதியதால்சமைாத்தசிறுகடதத்சதாகதி
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வருமவபாதுநீக்கிஇருக்கிறார.உங்கள்சிறுகடதகளன்(இதுவடரயிலான)முழுத்சதாகதிசமீபத்தில்சவளயாகி
இருக்கிறது.அதில்திருச்சசங்வகாடசதாகப்பின்கடதஎடதவயனுமசுராவின்பாணியில்நீக்கிஇருக்கிறீரகளா?

திருச்சசங்வகாடசதாகதியில்வசரக்காத,அக்காலகட்டைத்தில்எழுதியநாடலந்துகடதகடளசதாகப்பில்
வசரத்திருக்கிவறன்.திருச்சசங்வகாடஎன்றசபயருடடையகடதடயநீக்கிவிட்வடைன்.(சிரிக்கிறார.)

ஆனால்அதன்பிறகநண்பரஒருவரசசக்வகாஸ்வலாவவக்கியாவிலருந்துவபசினார.அந்நாட்டக்காரர,தமிழபடித்து
அங்வகஒருபல்கடலக்கழகத்தில்இந்தியன்ஸ்டைடீஸ்துடறயில்தமிழபயிற்றுவிக்கமஆசிரியராகஇருக்கிறார.
திருச்சசங்வகாடசிறுகடதடயசசக்சமைாழியில்சபயரத்துவிட்டஅடதசவளயிடைஅனுமைதிவகட்டைார.அப்வபாதுஅவர
அதனுடடையஅடத்தகட்டைமைாகத்தாவனமைாசதாருபாகன்எழுதினீரகள்எனக்வகட்டைார.(சிரிக்கிறார.)அக்கடதஅந்தளவு
முக்கியமைானதாகப்பாரக்கப்படகிறது.

தடலப்பக்காகமைட்டமஅடதநீக்கியிருக்கக்கூடைாதுஎனஅப்வபாதுவதான்றயது.அடத்தபதிப்பில்இத்சதாகப்பில்
அக்கடதடயமீண்டமவசரத்துக்சகாள்வதற்கானமுயற்சிடயச்சசய்வவன்.

36.1994முதல்2000வடரயிலானசுமைாரஆறுஆண்டகள்உங்கள்நூல்ஏதுவமைசவளயாகவில்டல.ஏன்?வபசப்பட்டைஇரு
நாவல்கள்மைற்றுமஒருசிறுகடதத்சதாகதிஎழுதியஓரஇடளஞரஅப்படிதிடீசரனக்காணாமைல்வபாவதுஆச்சரியம
தாவன!அதுவுமஆறுஆண்டகள்என்பதுசநடியஇடடைசவளஅல்லவா?

அந்தஆறுஆண்டகளல்என்நூல்கள்ஏதுமவரவில்டலஎன்பதற்கக்காரணமஎன்சசாந்தவிஷயங்கள்தாம.அந்தக்
காலகட்டைத்தில்எனக்கத்திருமைணமஆயிற்று.கழந்டதகள்,வவடல,கடமபத்டதக்கவனிப்பதுஎன்பதுமைாதிரி
சநருக்கடிகளுக்கள்இருந்ததால்நூல்கள்சவளயிடைமுடியவில்டல.எழுதியதுமகடறந்துவபானது.அப்வபாதுசில
ஆண்டகள்எதுவுவமைஎழுதாமைல்கூடைஇருந்வதன்.

அதற்சகல்லாமவசரத்து2000 ல்ஒவரசமையத்தில்4நூல்கள்சவளயாகின.வகாமுகிநதிக்கடரக்கூழாங்கல்,நீர
விடளயாட்ட,கூளமைாதாரிமைற்றுமசகாங்கவட்டைாரச்சசால்லகராதி.சிறுகடதகளல்சில1994 க்கமுன்வபஎழுதியடவ.
நாவல்2000 ல்தான்எழுதிவனன்.இடடைசவளஇருந்ததற்கக்காரணமஇதுதான்.

37.சபருமைாள்முருகனுக்ககிணறுகளுமஅவற்றல்களயல்சகாள்வதுமசாலப்பிடித்தமைானவதா!நீரவிடளயாட்டில்
கடறந்ததுஇரண்டகடதகள்கிணற்டறஒட்டியடவ.உங்கள்நாவல்களலுமகிணறுகள்வந்தபடிவயஇருக்கின்றன
(உதா:மைாசதாருபாகன்).கிணறுகளன்மீதானஉங்களன்பிவரடமைபற்ற?

எனக்கநன்கஅறமுகமைானஒருநீரநிடலகிணறுதான்.கிணறுசதாடைரபாய்எனக்கப்பலஅனுபவங்கள்உண்ட.மைனிதன்
நிலத்தடிநீடரக்கண்டபிடித்ததற்க,அடதப்பயன்படத்தலாமஎனத்தரமைானித்ததற்கஒருசபருமஅடடையாளமகிணறு
தான்.ஆறு,களமஏரிஎனமைற்றசதல்லாமமைடழநீடரத்வதக்கிடவப்படவ.இதுநிலத்தடிநீர.நீரபற்றயதான
கண்டபிடிப்பகளல்கிணறுமுக்கியமைானஒன்று.

கிணறுஎன்படதநீடரத்தருமஒன்றாகமைட்டமின்றஒருபண்பாட்டச்சின்னமைாகத்தான்நிடனக்கிவறன்.சகாங்கப்பகதி
வபால்நீரவசதிஇல்லாதஓரிடைத்தில்நீடரக்சகாடத்ததும,மைக்களன்வாழவாதாரமைாகவுமஇருந்ததுகிணறு.அவரகள்
வாழவின்எல்லாச்சந்தரப்பங்களலுமஅதுமுக்கியஇடைத்டதப்சபறுகிறது.திருவிழாவில்முடளப்பாரிடயக்சகாண்ட
வபாய்க்கிணற்றல்விடவாரகள்.சாமிகிணற்றல்இறங்கம.

இப்படிக்கிணற்றுக்கஒருசபரியமுக்கியத்துவமஉண்ட.ஆக,அதுமைாதிரியானபண்பாட்டஅடடையாளமசகாண்டை
வாழக்டகடயஎழுதுடகயில்இயல்பாகவவகிணற்றுக்கஒருமுக்கியத்துவமவந்துவிடகிறது.

38.கூளமைாதாரிடயதலத்நாவல்எனஎவருமவடரயடறசசய்திருக்கிறாரகளாஎனத்சதரியவில்டல.நீங்கள்எப்படிப்
பாரக்கிறீரகள்?உங்கள்நாவல்களல்தலத்வாழவியடலஅதிகமவபசியநாவல்அதுவவ.

அடததலத்நாவசலனவடரயடறசசய்யவவண்டசமைனநான்எதிரபாரக்கவில்டல.அதுவிமைரசகன்விஷயம.அதுபற்ற
எனக்கப்பிரச்சடனகிடடையாது.அந்தநாவல்வந்தசமையத்தில்ஒருசிக்கவலஇருந்தது-என்டனதலத்எழுத்தாளரஎன்று
அங்கீகரிப்பதாஎன்கிறகழப்பமநிலவியது.சிலரதலத்எழுத்தாளரஎன்றாரகள்.தலத்அல்லாதவரகள்தலத்கள்பற்ற
எழுதுவதுதலத்எழுத்துஆகமைாஎன்றவிவாதங்கள்நடைந்தன.சிலரநான்தலத்எழுத்தாளராகஅடடையாளமசபற
விருமபகிவறன்என்றாரகள்.நான்ஒருவபாதுமஅப்படிப்பட்டைஎந்தஅடடையாளத்டதயுமவிருமபவில்டல.ஒரு
வபட்டியில்“தலத்எழுத்தாளரஎன்றஅடடையாளஅங்கீகாரத்டதநான்வகாரவில்டல”என்வறசசால்லஇருக்கிவறன்.
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ஆனால்எந்தஎழுத்தாளராய்இருந்தாலுமஅவருடடையசசாந்தச்சாதிடயப்பற்றமைட்டமதான்எழுதவவண்டமஎன்று
எப்படிச்சசால்லமுடியும?அப்படிஎழுதுவதுமிகக்கறுகியபாரடவஅல்லவா!நான்ஆர.சண்முகசுந்தரமமீது
அப்படியானஒருவிமைரசனத்டதயுமடவத்திருக்கிவறன்.அவரதுநாவல்களல்கவுண்டைரகளுமமுதலயாரகளுமதான்
முக்கியப்பாத்திரங்களாகவருவாரகள்.ஒவரஒருநாவல்மைட்டமபண்டைாரசாதிடயச்வசரந்தசபண்டணடமையமைாக
டவத்துஎழுதிஇருக்கிறார.வவறுஎதிலுமஇருக்காது.

சகாங்கவட்டைாரவாழக்டகயிலுமவிவசாயத்திலுமதலத்களுக்கஒருமிகப்சபரியபங்களப்பஇருக்கிறது.ஆனால்
அவரநாவல்களல்அந்தப்பாத்திரங்கள்எல்லாவமைவபாகிறவபாக்கில்வருவதாகவவஇருக்கம.அவரகடளப்
பூதக்கண்ணாடிடவத்துத்தான்கண்டபிடிக்கமுடியும.1980 கள்,90 களுக்கப்பிறகஅரசியல்மைாற்றங்களும,பாரடவ
மைாற்றங்களும,தலத்தியம,சபண்ணியமவபான்றவிஷயங்களுமவந்தபிறகமஒருபடடைப்பாளதன்சசாந்தசாதி
விஷயங்கடளமைட்டவமைஎழுதிக்சகாண்டிருப்பதுஎப்படிநியாயமைாகம?

ஒருகிராமைத்டதடமையமைாகடவத்துஎழுதுமவபாதுஅங்கஎல்லாவிதமைானசாதிகளுக்கமபங்கஉண்ட.ஒருசாதிக்கம
இன்சனாருசாதிக்கமஇடடைவயயானஉறவுநிடல,அவரகளன்சதாழில்பங்களப்பஎனஇருக்கிறது.அந்த
அடிப்படடையில்தான்என்படடைப்பகளல்தலத்பாத்திரங்களுக்கஉரியமுக்கியத்துவமசதாடைரந்துவருகிறது.எந்த
எழுத்தாளருவமைகிராமைத்டதப்பற்றஎழுதுமவபாதுகிராமைத்திலருக்கமஎல்லாப்பாத்திரங்களுக்கமைானஇடைத்டதயும
பங்டகயுமதரவவண்டமஎன்பதுதான்என்எண்ணம.

39.தலத்களடைம(சகாங்கவட்டைாரத்தில்கறப்பாய்அருந்ததியர)இணக்கமைாய்இருக்கமகவுண்டைரஎன்றபிமபமஉங்கள்
நாவல்களல்சதாடைரந்துவருகிறதுஉதாரணமைாய்கூளமைாதாரிசசல்வன்,ஆளண்டைாப்பட்சிமுத்து.உண்டமையில்அப்படி
மைனிதரகள்இருப்பதாகநிடனக்கிறீரகளா?அல்லதுஉங்களதுவிருப்பமைா?

ஒருகட்டைமவடரகிராமைங்களல்உடடைடமைசாதிகளும,வசடவசாதிகளுமஇணங்கிப்வபாகமஉறவுதான்
இருந்திருக்கிறது.என்டனச்சசால்கிறீரகள்.‘பிறக’நாவலல்என்னவருகிறது?அழகிரிக்கமவதவரசாதிடயச்
வசரந்தவருக்கமைானஉறவுகிட்டைத்தட்டைஒருகடமபஉறவுவபாலவவஇருக்கிறது.எங்வகயுமஒருசிறுஎதிரப்பணரவு
கூடைஇல்டல!என்நாவல்களலாவதுநான்அடதஎல்லாமபதிவுசசய்திருப்வபன்.

40.இந்தக்கதாபாத்திரங்கள்யாவுமஇளவயதினராகவவஇருப்பதிலுமஏவதனுமசசய்திஉண்டைா(வயதானால்சாதியம
வந்துகவ்விக்சகாண்டவிடகிறதுஎன்பதுவபால்)?

அவ்வளவுநுட்பமைாகவயாசித்துச்சசய்வதன்என்றுவதான்றவில்டல.என்னுடடையஇருபத்டதந்துவயதுவடரயிலான
வாழக்டகஒருசபருமதாக்கத்டதஎனக்கள்சசலுத்தியது.அதுநான்இடளஞனாகஇருந்தகாலம,என்இளமவயது
சமபந்தப்பட்டைதுஎன்பதால்அமமைாதிரிபாத்திரங்கள்அதிகமைாகஇருக்கம.

41.நாவலல்உட்பிரிவுகள்சகாண்சடைழுதுவதுஉங்கள்வழக்கமைாகஇல்டல.கூளமைாதாரியில்மைட்டமபழுதி,
சகாழிமைண்,வறள்எனப்பிரித்திருக்கிறீரகள்.நடைக்கமசமபவங்களன்மைனப்பாங்டக(mood)உணரத்துவதாகஅடத
எடக்கிவறன்.மைற்றநாவல்களல்இந்தஉத்திடயஏன்பின்பற்றவில்டல?அதுவுமசகாங்கவட்டைாரச்சசால்லாட்சித்
திறன்மிக்கஎழுத்தாளுடமையானநீங்கள்நிலவியல்அல்லதுதட்பசவப்பமசதாடைரபானவழக்காறுகடளப்
பயன்படத்துவதுஇயல்பாகவவநடைக்கவமை!

அந்நாவலுக்கஅமமைாதிரிமூன்றாகப்பிரிக்கவவண்டியவதடவஇருந்தது.அப்படிப்பிரிக்காமைல்இருந்தால்ஒரு
சதாடைரச்சிவிடபட்டப்வபாவதுவபான்றுஇருந்தது.அதுஓராண்டில்நடைக்கமவிஷயங்கள்-ஒருடதயில்சதாடைங்கி
அடத்தடதவடரயிலானசமபவங்கள்.அந்தக்காலவடரயடறயில்பருவங்கள்மைாறுகின்றன,அவதாடஅவரகளன்
வாழநிடலகள்மைாறுகின்றன,அவரகள்பிரச்சடனகளுமஅதற்வகற்பஇருக்கின்றன.இந்தவிஷயத்டதக்சகாண்ட
வருவதற்காகஅந்நாவலல்அப்படிப்பயன்படத்திஇருந்வதன்.

அச்சுக்கப்வபாகமவபாதுதிருமபவாசித்துப்பாரக்டகயில்அந்தஇடைங்களல்எல்லாமசதாடைரச்சியின்றஇருக்கின்றன
என்படதநானுமதமிழினிவசந்தகமைாருமவபசிவனாம.அப்வபாதுமுடிவானதுதான்அடதத்தனித்தனிப்பகதியாகப்
பிரித்துக்சகாள்ளலாமஎன்பது.அப்படித்தான்மூன்றாகத்தடலப்பக்சகாடத்வதன்.

அதுசபரியசமபவவலுக்சகாண்டைநாவல்கிடடையாது.அதுமுழுக்கஇருப்பதுவாழதல்தான்.அதற்கஅப்படிப்
பிரிப்பதுஎன்பதுவதடவயாகஇருந்தது.மைற்றநாவல்களுக்கஅப்படித்வதடவப்படைவில்டல.

42.அப்வபாதுகல்லூரிமைாணவன்நான்.உங்கள்சபயரகூடைஅறமுகமில்டல.நூலல்பீக்கடதகள்என்றதடலப்டபக்
கண்டைதுமஆரவமைாகிவாங்கிவாசித்வதன்.அதிவலவயஉங்கள்மீதுசபருமபிடிப்பவந்துவிட்டைது.அத்தடலப்பஇல்டல
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எனில்நான்அக்காலகட்டைத்தில்உங்கடளவாசித்திருந்திருக்கமைாட்வடைன்,இன்றுநாமஇப்படிப்வபசிக்
சகாண்டிருந்திருக்கமைாட்வடைாமஎனத்வதான்றுகிறது.அப்சபயடரடவக்கவவண்டசமைனபிடிவாதமைாகஇருந்தயூமைா.
வாசுகிக்கத்தான்நான்நன்றசசால்லவவண்டம.தடலப்பின்தயக்கங்களுமஅடதத்தாண்டியடதயுமபற்றச்
சசால்லுங்கள்.இப்வபாதுஎன்னநிடனக்கிறீரகள்?

அந்தத்தடலப்படவத்தவபாதுநூலாகசவளயிடவதில்நிடறயச்சிக்கல்கள்இருந்தன.முதலல்அடதக்காலச்சுவடக்கக்
சகாடத்வதன்.அங்கதடலப்பப்பற்றஒன்றுமசசால்லவில்டல,சதாகப்பிலருந்தடவஅவ்வளவுவலுவானகடதகள்
அல்லஎன்றுதிருப்பிக்சகாடத்துவிட்டைாரகள்.தமிழினியில்வகட்டைவபாதுஅவருக்கத்தடலப்பசிக்கலாகஇருந்தது.
“தடலப்பமைட்டமமைாத்திக்சகாடங்க,சவளயிடைவறன்”என்றுசசான்னார.இப்படிமூன்று,நான்கபதிப்பகங்களுக்கப்
வபாய்அந்தத்தடலப்பின்காரணமைாகஅதுதிருமபவந்தது.ஆனால்அத்தடலப்பகடதகளன்சபாருளுக்கப்
சபாருத்தமைாகஇருந்தது.அதனால்தான்அந்தத்தடலப்டபடவத்வதாம.நான்கூடைஒருகட்டைத்தில்வசாரந்துவபாய்,சரி
ஏவதாஒருகடதயின்தடலப்டபடவத்துபத்தகமைாகக்சகாண்டவந்துவிடவவாமஎன்றுஇறங்கிவந்துவிட்வடைன்.யூமைா.
வாசுகிக்கஅதுஉடைன்பாடைாகஇல்டல.அவரஅத்தடலப்பதான்இருக்கவவண்டமஎன்றுபிடிவாதமைாகஇருந்தார.
“அப்படியாருமசவளயிடைடலன்னாநான்என்சசாந்தப்பணத்டதப்வபாட்டசவளயிடைவறன்”என்றார.அந்தமைாதிரி
ஒருசபாருளாதாரப்பின்னணிஇல்டலஎன்றால்கூடைஅந்தளவுஅதில்பிடிவாதமைாகஇருந்தார.

அவருடடையபிடிவாதத்தால்தான்சிலவருடைங்கள்அடதஅப்படிவயடவத்திருந்து,பிறகசவளயானது.

அந்தத்தடலப்படவத்ததிலுமஅந்தக்கடதகள்எழுதியதிலுமஎனக்கமைனநிடறவுதான்.நீங்கள்அந்தத்தடலப்பின்
காரணமைாகவவஅந்தநூடலவாங்கியதாகச்சசால்கிறீரகள்.அத்தடலப்பின்காரணமைாகவவஅந்தநூடலவாங்காதவரகள்,
வாசிக்காதவரகள்உண்ட.வாங்கி,மைடறத்துடவத்தவரகள்உண்ட.

இப்வபாதுமகூடைஏதாவதுசந்தரப்பத்தில்வமைடடையில்என்டனஅறமுகமசசய்யுமவபாதுபட்டியலல்அந்தநூல்மைட்டம
விடபட்டவிடம.அந்தத்தடலப்டபமைட்டமசசால்லமைாட்டைாரகள்.(சிரிக்கிறார.)

43.தமிழில்ஒருசபாருள்பற்றஎழுதப்பட்டைகவிடதத்சதாகதிகள்சிலஉண்ட,ஆனால்அப்படியானகடதத்சதாகப்ப
நவீனஇலக்கியத்தில்அரிது.பீக்கடதகள்அதிசலான்று.திட்டைமிட்வடைஅக்காலகட்டைத்தில்அந்தக்கடதகடளத்
சதாடைரச்சியாகஎழுதினீரகளா?அவற்டறஎழுதியமைனநிடலடயச்சசால்லுங்கள்.

அடதத்திட்டைமிட்டஎழுதவில்டல.திருச்சசங்வகாடசதாகப்பில்வவக்காடஎன்றகடதஇருக்கம.நீரவிளயாட்ட
சதாகப்பில்பீ,பீவாங்கியின்ஓலமஆகியகடதகள்இருக்கம.அதற்கப்பிறகஅதுமைாதிரிசிலகடதகள்
எழுதியிருந்வதன்.ஒருகட்டைத்தில்பாரக்கமவபாதுஇந்தவிஷயமபற்றவயஇவ்வளவுகடதகள்எழுதிவிட்வடைன்
வபாலருக்கிறவதஎன்றஎண்ணமவதான்றயது.அடதநண்பரகளடைமபகிரந்துசகாண்டைவபாது,இந்தக்கடதகடளவய
சதாகத்துஒருநூலாகக்சகாண்டவரலாமஎன்றுசசான்னாரகள்.

முன்பபீசதாடைரபாய்பிறஎழுத்தாளரகளன்கடதகடளஎல்லாமசதாகத்துநூலாகக்சகாண்டவரலாமஎன்றுஒரு
எண்ணமஎனக்கஇருந்தது.பூமைணிஒருகடதஎழுதிஇருக்கிறார.இராவசந்திரவசாழன்ஒருகடதஎழுதிஇருக்கிறார.
பீவாரிஎன்வறஒருகடதஅன்பாதவனுடடையதுஎனநிடனக்கிவறன்.இன்சனாருஎழுத்தாளரஎழுதியகடதமைனஓடசயில்
சவளயானது.நந்தனாரசதருவிழி.பா.இதயவவந்தன்எழுதியகடத.இன்னுமசிலஎழுத்தாளரகள்எழுதியகடதகள்கூடை
நிடனவில்வந்தன.இக்கடதகள்எல்லாவமைபீஎன்படதக்கருப்சபாருளாகக்சகாண்டைகடதகள்.அவற்டறத்
சதாகக்கலாமஎன்றுவதான்றயது.அப்வபாதுஎன்னுடடையகடதகள்நிடறயவுமமைற்றஎழுத்தாளரகளுடடையது
ஒவ்சவாருகடதஎன்பதாகவுமதான்இருந்தது.அப்வபாதுதான்இதில்இன்னுமசிலகடதகள்எழுதினால்இடதவயஒரு
சதாகப்பாகக்சகாண்டவரலாவமைஎன்றுவதான்றஅதற்கப்பிறகசிலகடதகள்அந்தத்சதாகப்பக்காகஎழுதிவனன்.

44.இந்த2017 ல்கூடைகக்கூஸ்என்றஆவணப்படைமஅரசுஅடைக்கமுடறடயஎதிரசகாள்ளவவண்டிஇருக்கிறது.ஆனால்
இன்டறக்கபத்தாண்டகளுக்கமுன்வபஅப்படிஒருவிஷயத்டதமுழுநூலாகவவபடனவாக்கியது‘வபசாப்சபாருடளப்
வபசத்துணிந்வதன்’ரகமதான்.பீக்கடதகள்சதாகப்பஉங்கடளக்'கீழிறக்கி'விடவமைாஎன்றுஅஞ்சிப்பின்சமைாதானம
அடடைந்தாரஉங்கள்மைடனவிஎனச்சசால்லஇருக்கிறீரகள்.ஆனால்உண்டமையில்அதுவவஉங்களுக்கபரவலானவாசக
கவனத்டதஅளத்திருக்கமஎனநிடனக்கிவறன்(நான்ஓரஉதாரணம).அந்தப்பதியசவளச்சமபற்றச்சசால்லுங்கள்.

நான்சசான்னதுவபால்அதுஇரண்டவிதமைானவிஷயங்கடளயுமசகாடத்தது.நீங்கள்சசான்னதுவபால்நிடறய
இடளஞரகளடைம,மைாற்றுப்பாரடவஉள்ளவரகளடைமமுக்கியமைானதாக்கத்டதச்சசலுத்தியது.அதன்மூலமைாகஓர
அடடையாளமகிடடைத்தது.ஆனால்விருமபிப்படித்தவரகள்கூடைஅடதப்வபசாமைல்தவிரத்துவிடவாரகள்.அப்படி
இரண்டவிதமைாகவுமநடைந்தது.அந்நூல்விற்படனயில்கடறவுதான்.அதற்கசவளயிட்டைபதிப்பகமுமகாரணமைாக
இருக்கலாம-பரவலாகசவளயில்எடத்துச்சசல்லாதது.
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அந்தக்கடதகள்எனக்கக்கறப்பிட்டைஅடடையாளத்டதக்சகாடத்ததுஎன்பதுமமுக்கியமைானதுதான்.நீங்கள்சசான்னது
வபால்‘வபசாப்சபாருடளப்வபசுதல்’என்றவிஷயமஇருக்கிறவத,அந்தவடகயானஅடடையாளத்டதக்சகாடத்தது.என்
எழுத்துக்களல்சதாடைரந்துஅந்தஅமசமஇருப்படதப்பாரக்கமுடியும.நிடறயஇடைங்களல்மைற்றவரகள்எடத்துப்வபசத்
தயங்கமவிஷயத்டதநான்எடத்துப்வபசிஇருக்கிவறன்.

45.பாரத்தரகளாஎனத்சதரியவில்டல,பீக்கடதகள்சதாகப்பிலருக்கமபிசாசுக்கப்வபாதுமைானவிஷயமசிறுகடதயின்
அவதடமையமதான்ராஜேுமுருகன்இயக்கிசிறந்ததமிழப்படைத்திற்கானவதசியவிருதுசபற்றருக்கமவஜோக்கர
திடரப்படைமும.

அந்தப்படைத்டதநான்பாரக்கவில்டல.ராஜேுமுருகன்இங்வககூடைவந்துவிட்டப்வபானார.கக்கூஸ்கட்டவது
சதாடைரபானதுஅக்கடத.ராஜேுமுருகனுக்கஅதுதாக்கமைாஎனத்சதரியவில்டல.தனுஷ்நடித்துஒருபடைமவந்தவத,
அண்ணன்இருவரவயதாகித்திருமைணமைாகாமைல்இருப்பாரகள்,கத்துவிளக்கவிற்பரகளாகஇருப்பாரகள்,(‘டநயாண்டி’
எனநிடனவுபடத்துகிவறன்.)அந்தப்படைமகங்கணத்தின்தாக்கமதான்.சிலகாட்சிகள்அப்படிஇருக்கமஎன்பது
சதளவாகத்சதரிகிறது.உதாரணமைாய்அண்ணனுக்கப்பாரத்தஒருசபண்ஏவதாகாரணத்தால்வவண்டைாமஎன்று
சசால்லத்தட்டிப்வபாயிருக்கம.பிறகஒருசந்தரப்பத்தில்அப்சபண்ணின்படகப்படைமஒன்டறப்பாரத்துவிட்ட,சரி
இந்தப்சபண்டணவயவகட்டக்கட்டிக்சகாள்வவாமஎனநிடனப்பான்.படைத்தின்பின்சதாடலவபசிஎண்இருக்கம.
அடழப்பான்,அந்தப்சபண்வணஎடக்கம.“இப்பஎனக்கச்சமமைதம,கல்யாணமபண்ணிக்கலாம,என்னசசால்றீங்க?”
எனக்வகட்பான்.அந்தப்சபண்கழந்டதடயடவத்துக்சகாண்ட“எனக்கக்கல்யாணமைாகிகழந்டதஇருக்க”என்று
சசால்லும.இவதவபான்றசதாருகாட்சிகங்கணத்திலுமவரும.அவன்சபண்பாரத்தாவலகல்யாணமஆகிவிடமஎன்ற
ராசிடயச்சசால்வதுவபான்றவிஷயங்களலுமஒற்றுடமைஉண்ட.

46.கூளமைாதாரிக்கப்பின்நாவல்எழுதுவதில்மீண்டமஒருசநடியஇடடைசவள.2000முதல்2007வடர.சுமைார8
ஆண்டகள்.பிறககங்கணம.ஓரஎழுத்தாளன்சதாடைரந்துஇன்னபடடைப்பஎழுதவவண்டமஎன்றவிதிஇல்டலதான்.
இன்னுமசசால்லப்வபானால்சதாடைரந்துஎழுதவவண்டமஎன்றுகூடைஇல்டல.சஜேயகாந்தன்தன்பிற்காலத்தில்அப்படி
இருந்தவரதாவன!ஆனால்நீங்கள்சமீபமைாய்ஆண்டக்கஒருநாவல்வீதமஎழுதிக்சகாண்டிருக்கிறீரகள்.அதனால்அந்த
எட்டைாண்டநாவல்வனவாசமவகள்விடயத்தூண்டமவிதமைாய்வித்தியாசப்பட்டநிற்கிறது.அந்தஇடடைசவளக்கக்
கறப்பானகாரணங்களுண்டைா?

2010லருந்துபாரத்தால்ஆண்டக்சகாருநாவல்எழுதிஇருக்கிவறன்.ஓராண்டில்இருநாவல்கூடைஎழுதிஇருக்கிவறன்.
அரத்தநாரி,ஆலவாயன்.2010 ல்மைாசதாருபாகன்,2012 ல்ஆளண்டைாப்பட்சி,2013 ல்பூக்கழி,2014 ல்இவ்விரண்டம,2016 ல்
பூனாச்சி.2010லருந்து2016வடரவரிடசயாகஆறுநாவல்கள்.அதற்கமுன்பானஇடடைசவளக்கக்காரணமவநரமதான்.
எனக்கஎழுதுவதற்கானபலவிஷயங்கள்உண்ட.எனக்கள்வளவடிவமசபற்வறநிடறயநாவல்கள்இருக்கின்றன.அடத
உட்காரந்துஎழுதுவதற்கானஅவகாசமும,சூழலுமவாய்த்தால்என்னால்எழுதிவிடைமுடியும.வாய்க்காமைல்வபானது
தான்காரணம.

2000முதல்2007வடரகடமபவிஷயங்கடளக்கவனிக்கவவண்டிஇருந்தது.அவதவபால்ஒருமைாதம,இரண்டமைாதம
உட்காரந்துஎழுதுவதற்கானஅவகாசமஎனக்கக்கிடடைக்கவில்டலஅந்தக்காலகட்டைத்தில்.பிள்டளகள்வளரந்தாரகள்,
அவரகளன்பிரச்சடனகள்.அண்ணன்இறந்துவிட்டைாரஅச்சமையத்தில்.அவரகடமபத்டதப்பாரக்கவவண்டிஇருந்தது.
அதனால்சதாடைரச்சியானகாலஅவகாசமஅடமையவில்டல.

என்எழுத்துமுடறஎன்னசவன்றால்நான்ஒருநாவல்எழுதஉட்காரந்தால்வவறுஎந்தவவடலயுமசசய்யமைாட்வடைன்.
அப்படிஒருமைாதவமைா,இருமைாதங்கவளாஇருக்கமுடிந்தால்என்னால்ஒருநாவடலஎழுதிவிடைமுடியும.என்மைனதில்
முழுவதுமைாகஒருவடிவமதந்துஉருவாக்கிடவத்திருப்வபன்.அதுசவளப்படவதற்கானசந்தரப்பமமைட்டமஅடமைய
வவண்டம.அப்படிஅடமையாமைல்வபானதுதான்காரணம.

ஆனால்அக்காலகட்டைத்தில்நிடறயமைதிப்படரகள்,ஆய்வுக்கட்டடரகள்எழுதிஇருக்கிவறன்.கட்டடரவபாகிற
வபாக்கில்எழுதிவிடைலாம.ஒன்றுஅல்லதுஇரண்டநாட்களல்.ஆனால்நாவலுக்கஅப்படிஇல்டல.அதற்கான
தனியானஒருமைனநிடலவாய்க்கவவண்டம.

47.கங்கணமமைகத்தானநாவல்.அதில்சசால்லப்படவதுவபால்90 களல்சபண்சிசுக்சகாடலகளனால்தான்சகாங்கப்
பகதியில்திருமைணத்துக்கஆள்கிடடைப்பதுசிரமைமஎன்றானதா?சதன்தமிழகத்தில்தாவனஅவ்வழக்கமமிகதி!
சபண்கள்படிக்கத்சதாடைங்கியதும,நகரப்பறவாழக்டகடயவிருமபத்சதாடைங்கியதும,வசதிவாய்ப்பகடள
எதிரபாரத்ததும,கலப்பமைணங்கள்நடடைசபறத்சதாடைங்கியதுமகாரணங்கள்அல்லவா?

இங்வகசத்தமில்லாமைல்சபண்சிசுக்சகாடலகள்சபரியஅளவிற்கநடைந்திருக்கிறது.என்னகழந்டதஎனக்
கண்டபிடித்துக்கருக்கடலப்பசசய்தல்என்றவிஷயமஒருபத்தாண்டகளுக்கஇப்பகதியில்நிடறயவவநடைந்திருக்கிறது.
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நான்கமைாத,ஐந்துமைாதக்கருக்கடளக்கூடைசபண்கழந்டதஎனக்கண்டைறந்துகடலத்தவரகள்உண்ட.மூன்று,நான்க
கழந்டதகடளஅப்படிக்கடலத்தவரகள்இருக்கிறாரகள்.

சதளவாகப்பாருங்கள்.இந்தப்பகதிவீடகளல்கழந்டதகள்அதிகமஇருக்காது.இப்வபாதுஎன்றல்டல,வபான
தடலமுடறயில்கூடைஅப்படித்தான்.காரணமசபண்சிசுக்சகாடலதான்.கழந்டதபிறக்காமைல்இல்டல.சாதாரணமைாகச்
சாகடித்துவிடவாரகள்.அதுஅரவமில்லாமைல்நடைந்திருக்கிறது.வரட்சடணப்பிரச்சடனயினாவலாவளரக்கமுடியாமைவலா
சகான்றுவிடவரஎன்பதுசூத்திரவடகப்பட்டைமுடிவுதான்.

நிலவுடடைடமையுமசபாருளாதாரஆதிக்கமுமசகாண்டைஒருசாதியில்அதுசாதாரணமைாகநடைந்தது.நிலமபிரிந்துவபாய்
விடைக்கூடைாது,அளவானகழந்டதகள்இருந்தால்வபாதுமஎன்றசசாத்துடடைடமைஎண்ணத்தின்அடிப்படடையில்தான்
சபண்கழந்டதகடளக்சகான்றாரகள்.அக்கழந்டதடயவளரக்கவவண்டம.நிலத்டதவிற்று,பவுன்வபாட்ட
அப்சபண்டணக்கட்டிக்சகாடக்கவவண்டம.இடதத்தவிரக்கவவஅப்படிச்சசய்தனர.

சபண்கழந்டதகடளக்கள்ளப்பால்ஊற்றக்சகால்வசதல்லாமபாரதிராஜோபடைங்களல்பாரத்திருப்பீரகள்.அசதல்லாம
ஒருநாடைகமவபால்எனக்கத்வதான்றுகிறது.சராமபச்சாதாரணமைாகக்சகான்றுவிடவாரகள்.கழந்டதடயக்கவிழத்துப்
வபாட்டைால்முடிந்தது.ஒருசநல்டலப்பாலல்வபாட்டப்பகட்டினால்தரந்தது.

சபண்சிசுக்சகாடலகள்பிரச்சடனவந்தவபாதுராஜேமகிருஷ்ணன்மைண்ணகத்துப்பூந்துளகள்என்றுஒருநாவல்
எழுதினார.எனக்கஅப்வபாவதஅந்தக்வகள்விவந்தது.“இவுங்கஎன்னவறுடமைலஇருக்கறதாலகழந்டதகடளக்
சகால்றதாச்சசால்றாங்க,இங்கஇப்படிநடைக்கவத!”எனத்வதான்றயது.அப்வபாவதஎழுதவவண்டமஎனநிடனத்வதன்.
அதுதள்ளப்வபாய்கங்கணமஎழுதியகாலத்தில்அதன்தாக்கத்தால்என்னவிடளவுகள்வநரந்தனஎனப்பாரக்கம
கட்டைமவந்துவிட்டைது.அதனால்அடதஎழுதவவண்டியதாயிற்று.

அப்படிஎழுதுமகாலமதள்ளப்வபானதால்தான்கங்கணமஇப்படியானஒருவடிவத்தில்சவளவந்தது.

48.உங்கள்சமீபச்சிறுகடதத்சதாகதிவவப்சபண்சணய்க்கலயம.2000 க்கபிந்டதயசுமைாரபத்தாண்டகளல்நீங்கள்
எழுதியடவ.கழந்டதகளன்உலகமஅதில்நிரமபப்பதிவாகிஇருக்கிறது.இடடையீட,சிறதுநிழல்,சின்னக்கருப்பசாமி,
நல்லசகதி,வளரசிடத,வவப்சபண்சணய்க்கலயமஎனக்கடறந்ததுஐந்தாறுகடதகடளஉதாரணமசசால்லலாம.
ஒருவடகயில்இதுசபரியவரகள்பற்றயஇன்னுமசசான்னால்கழந்டதகடளமுன்டவத்தசபரியவரகளுக்கான
கடதகள்என்வபன்.இவதவபால்நீரவிடளயாட்டசதாகதியிலுமமைடழக்கருவி,சிறுத்தபூதம,சபரிதினுமசபரிதுஆகிய
கடதகடளச்சசால்லமுடியும.சதாடைரந்துகழந்டதகள்பற்றயசித்திரங்கள்உங்கள்கடதகளல்பதிவாகியபடிவய
இருக்கின்றன.அதற்கானகாரணமஅல்லதுஉந்துதல்என்ன?கழந்டதப்பருவத்திற்கப்வபாகமஏக்கமைா?

(சிரிக்கிறார.)இவற்டறஎழுதியஆண்டகள்என்கழந்டதகள்வளரந்தகாலம.அவரகளன்வளரச்சிடயயுமஅந்தக்
கடதகடளயுமஒப்பிட்டப்பாரத்தால்அடதக்கண்டபிடிக்கமுடியும.ஆக,அந்தத்தாக்கமதான்.

என்னுடடையகழந்டதகவளாடநான்சநருக்கமைானஒருபிரியத்வதாடஇருப்வபன்.அவரகளன்ஒவ்சவாருசசயலலும
நான்பங்சகடத்துக்சகாள்வதும,அவரகவளாடவசரந்துவிடளயாடவதுமஎன்றுஇருப்வபன்.அதனால்அவரகளுடடைய
உலகம,அவரகளன்உணரவுஆகியவற்டறப்பரிந்துசகாள்வதற்கானவாய்ப்பஎனக்கஇருந்தது.அந்தஅடிப்படடையில்
தான்அந்தக்கடதகள்எல்லாமஉருவாகின.

49.வவப்சபண்சணய்க்கலயமசதாகப்பில்இன்சனாருவித்தியாசஅமசமஅவற்றல்இடைமசபற்றுள்ளமைனக்கறளக்
கடதகள்.அந்தரக்கயிறு,ஆந்டதகள்அலறடலநிறுத்தியஇரவு,தச்சாடல,நிலவுததுமபமசாடலகள்,நீரச்சங்கில,
சபருவழிமுதலயஇக்கடதகள்ஒருமைாதிரிஅமைானுஷ்யமகலந்தடவ;உங்கள்யதாரத்தஎழுத்திலருந்துமைாறுபட்டைடவ.
அவற்டறஎழுதுவதற்கானஉந்துதல்அல்லதுவதடவஎன்ன?

எல்லாவடகயானவிஷயங்கடளயுமஎழுதவவண்டமஎன்பதுதான்.என்னுடடையநீரவிடளயாட்டசதாகப்பிவலவய
வித்தியாசமைானகடதகள்இருக்கம.திருச்சசங்வகாடசதாகப்பிற்கம,அதற்கமநிடறயவவறுபாடகடளப்பாரக்க
முடியும.எழுத்தாளரகளல்நிடறயப்வபரநீரவிடளயாட்டதான்சிறந்தசதாகப்பஎன்பாரகள்.இரண்டக்கவமைஒரு
சமபந்தமுமஇல்லாததுமைாதிரியானகடதகள்இருக்கம.

மைனமசாரந்தபயணமஎன்பதுசதாடைரந்துநான்கவனித்துவருமஒருவிஷயமதான்.உளவியலலுமஎனக்கஈடபாட
உண்ட.ஒருபாத்திரத்டதக்சகாண்டவருமவபாதுநிகழச்சிசாரந்துமைட்டமில்லாமைல்அந்தநிகழச்சிஅவரகளடைம
எற்படத்துமமைனமசாரந்தபிரச்சடனகடளயுமடமையப்படத்துவதில்எனக்கஆரவமுண்ட.அந்தவடகயில்நீங்கள்
சசால்லுமஇந்தக்கடதகடளயுமபாரக்கலாம.நீரவிடளயாட்டசதாகப்பின்‘கடடைவீதியில்ஒருவன்’வபான்ற
கடதகளன்சதாடைரச்சியாகவவப்சபண்டணக்கலயத்தில்இடைமசபற்றஇக்கடதகடளப்பாரக்கலாம.அது
என்னசவனப்பரியவில்டலஎன்றுசசான்னவரகள்உண்ட.
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அதுமைாதிரிஎல்லாமுமஎழுதிஇருக்கிவறன்.மைனமசாரந்துஎனக்கஈடபாடஇருப்பதுதான்காரணம.

50.இதுமைாதிரியதாரத்தமதாண்டியமுயற்சிகள்ஏதுமஉங்கள்நாவல்களல்அறவவஇல்டல.ஏன்சிறுகடதகளல்மைட்டம
அவற்டறமுயற்சித்துப்பாரக்கிறீரகள்?

நாவலலுமஅப்படிப்பண்ணலாம.நாவலல்அதுமைாதிரிசசய்வதற்கமுன்முயற்சியாகஇந்தச்சிறுகடதகடளஎழுதி
இருக்கிவறனாஎனத்சதரியவில்டல.முந்டதயநாவல்களல்கூளமைாதாரியில்முனியப்பசாமிவருமஇடைமஎல்லாம
அப்படியானவிஷயஙகள்தான்.அதுமைாதிரிஅமைானுஷ்யவிஷயங்கடளசிலநாவல்களல்எழுதிஇருக்கிவறன்.ஆனால்
நீங்கள்சசால்வதுவபால்தனித்தபடடைப்பாகஏதுமஎழுதியதில்டல.பாரப்வபாம.எதிரகாலத்தில்ஒருவவடளமுயற்சி
சசய்யலாம.

51.திருச்சசங்வகாடசதாகதியில்கடதகள்காலவரிடசப்படிஅடமைத்ததாய்ச்சசால்லஇருந்தரகள்.மைற்றசதாகதிகளலும
இடதப்பின்பற்றனீரகளா?(மைற்றவற்றல்கடதகளன்வததிகறப்பிடைப்படைவில்டல.)

முழுவதுமைாகஎன்னால்அப்படிப்பின்பற்றமுடியவில்டல.கடதகள்சவளயானபத்திரிடககடளச்வசகரித்து
டவப்பதில்சிக்கல்கள்இருந்தன.பலவீடகள்மைாறவனாமஅக்காலகட்டைத்தில்.அதனால்வசரத்துடவப்பதில்அல்லது
வசரத்துடவப்படதக்கண்டபிடிப்பதில்பிரச்சடனகள்இருந்தன.அதனால்அடதச்சசய்யமுடியவில்டல.இப்வபாது
சமைாத்தத்சதாகதிவருமவபாதுசபருமைளவுஅடதச்சசய்வதன்.ஒன்றரண்டக்கக்கண்டபிடிக்கமுடியவில்டலவயதவிர,
மைற்றடவகாலவரிடசயில்தான்அடமைந்துள்ளன.

52.கவனித்தவடரஎழுத்தாளரகள்சபருமபாலுமசதாகப்பகளல்காலவரிடசடயப்பின்பற்றுவதில்டல.என்னுடடைய
இறுதிஇரவுநூடலத்சதாகத்தவபாதுசிறுகடதகடளஎந்தவரிடசயில்அடமைப்பதுஎன்பதில்கழப்பங்கள்இருந்தன.
சிறப்பாகத்வதான்றுமகடதகடளமுதலல்டவப்பது,பாராட்டகளன்அடிப்படடையில்வரிடசப்படத்துவது,
முக்கியமைானவிஷயங்கடளப்வபசுமகடதகடளமுதலல்டவப்பதுஎனப்பலவிதச்சாத்தியங்கள்இருந்தன.ஆனால்
நான்காலவரிடசப்படிஅடமைக்கத்தரமைானித்வதன்.அதற்கஉங்கள்திருச்சசங்வகாடசதாகதியுமஒருபிரதானஉந்துதல்.
அதனால்தான்வகட்வடைன்.

உண்டமையில்காலவரிடசயில்இருப்பதுதான்சரியானது.2000 க்கப்பிறகபதுடமைப்பித்தனின்முழுத்சதாகதி
காலவரிடசப்படத்தப்பட்டசவளயானவபாதுஅதற்கானஒருமுக்கியத்துவமவந்துவிட்டைது.

அப்படிடவப்பதுஓரஎழுத்தாளனின்எழுத்தில்ஏற்படமமைாற்றங்கடள,வளரச்சிடயக்கண்டைடடைவதற்கவசதியானதாக
இருக்கிறது.ஓரஆராய்ச்சியாளன்தான்வந்துஅடதவரிடசப்படத்தவவண்டமஎன்றஅவசியத்டதஅதுதவிரத்து
விடகிறது.பதுடமைப்பித்தன்வபான்றசதாகப்பகளுக்கஇப்படியானஒருமுக்கியத்துவமவந்துபிறகஎழுத்தாளரகள்
இடதப்பின்பற்றவவண்டமஎன்றுதான்நிடனக்கிவறன்.

என்னுடடையஇந்தமுழுத்சதாகப்பில்நான்கடதகடளக்காலஅடிப்படடையில்இறங்கவரிடசயில்அடமைத்திருக்கிவறன்.
அடதச்சசய்யுமவபாதுமையானத்தில்நிற்கமமைரமசதாகப்பிற்கக்கூடைஅப்படிச்சசய்திருக்கலாமஎனத்வதான்றயது.
இதுவசதி.இப்வபாதுஇருக்கமகடதகளலருந்துபடித்துக்சகாண்டவபாகலாம.இருபதாண்டகளுக்கமுன்எழுதிய
கடதடயவாசித்தால்ஒருவருக்கச்சலப்பக்கூடைவரலாம.

53.கங்கணமுமமைாசதாருபாகனுமஒவரவடகடமை(genre/mood)-நிகழாடமையின்வல.எப்படிகங்கணமதிருமைணமைாகாத
முதிரகாடளஒருவனின்மைனவலடயப்பதிவுசசய்தவதாஅவதவபால்மைாசதாருபாகன்வாரிசுஇல்லாததால்வறடைன்,
மைலடிஎனப்பறமவபசப்படமதமபதியின்அகச்சிக்கல்கடளத்சதாகத்துக்சகாள்கிறது.இப்படிஒருதரக்கத்சதாடைரச்சி
இருப்பதுதாண்டிகாலவரிடசயிலுமஇடவசதாடைரச்சியாய்எழுதப்பட்டைடவ.சதாடைரபடடையபடடைப்பகள்ஒவர
காலகட்டைத்தில்வந்துவிழஏவதனுமகாரணமஉண்டைா?

நீங்கள்சசால்லுமவபாதுதான்இந்தநிகழாடமைஎன்றவிஷயமஎனக்கத்சதரிகிறது.இரண்டக்கமஅப்படிஓரஒற்றுடமை
இருக்கிறதுஎன்படதநான்இதுவடரஉணரவில்டல.அடதஎழுதிவிட்டஇடதஎழுதுமவபாதுஎன்டனஅறயாமைல்கூடை
அதுவநரந்திருக்கலாம.ஆனால்கான்ஷியஸாகஅப்படிச்சசய்யவில்டல.

54.மைாசதாருபாகன்இறுதிஅத்தியாயத்தில்தூக்கப்வபாட்டைகாளஇறந்திருந்தால்என்னவாகமஎன்பதுஆலவாயன்.
பிடழத்திருந்தால்எப்படித்சதாடைரந்திருக்கமஎன்பதுஅரத்தநாரி.நானறந்தவடரஇப்படிSlidingDoorsதனமைான
(சபயரத்துச்சசான்னால்12B,ஒருகன்னியுமமூன்றுகளவாணிகளும)ஒருநாவல்தமிழில்இதுமைட்டவமை.இதற்கான
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முடனப்டபஎங்கிருந்துசபற்றீரகள்?வகள்வியின்காரணமஇதுஃவபன்ஸயானவிஷயம.சீரியஸ்இலக்கியவாதிகள்
சபாதுவாய்சசய்யத்தயங்கமஉற்சாகவித்டத.

நான்சிலவற்டறமுடிவிலருந்துவயாசித்துப்பாரப்பதுண்ட.ஆர.சண்முகசுந்தரத்தின்நாகமமைாள்நாவலன்
முடிவிலருந்துசதாடைங்கிநான்ஒருநாவல்எழுதவவண்டமஎனநிடனத்ததுண்ட.நாகமமைாளுக்கப்பருஷன்இல்டல,
ஒவரகழந்டத.சகாழுந்தநார,அவரமைடனவிஇவரகவளாடதான்வசரந்துவாழகிறாள்.அவரகளுக்கக்கழந்டத
கிடடையாது.சகாழுந்தநாருமசசத்துப்வபாய்விடகிறான்.அப்வபாதுமூன்றுசபண்கள்அந்தக்கடமபத்தில்
இருக்கிறாரகள்.அதற்கப்பிறகஅவரகளன்வாழக்டகஎன்னவாய்இருக்கமஎனசண்முகசுந்தரமவயாசித்தாவரா
இல்டலவயா,நான்சசய்வதன்.அந்தப்பள்ளயில்சதாடைங்கிஅந்நாவலுக்கஅடத்தபாகமஎழுதவவண்டமஎனஅடதப்
படித்தகாலத்திலருந்துவதான்றயதுண்ட.

என்னுடடையநாவலுக்கஅப்படிஎழுதவாய்ப்பவந்தது.மைாசதாருபாகன்வந்ததிலருந்துஅடதப்படித்தவாசகரகள்
எல்வலாருமதிருமபத்திருமபக்வகட்டைது,“காளஎன்னஆனான்?”என்பது.“காளஉயிவராடஇருக்கிறானாஅல்லது
சசத்துவிட்டைானா?”என்றுவகட்டைவரகள்உண்ட.காளசசத்துவிட்டைான்எனமுடிவுசசய்துவிட்ட,“நீங்கள்எப்படி
காளடயச்சாகடிக்கலாம?அவன்என்னதவறுசசய்தான்?நீங்கள்சபான்னாடவஅல்லவாசகான்றருக்கவவண்டம?”
என்றுவகட்டைவரகள்உண்ட.இப்படியானவகள்விகள்சதாடைரந்துபலவபரிடைமிருந்துவந்தவபாதுதான்வயாசித்வதன்.
காளஅதில்சசத்துவிட்டைானாஇல்டலயாஎன்றமுடிவுஎனக்வகசதரியாதுதான்.அவனுக்கத்தற்சகாடலஎண்ணம
வருவதாகநாவல்முடிகிறது.அவன்தற்சகாடலசசய்துசகாண்டைானாஇல்டலயா?என்பதுஎனக்கமதரமைானமைாகத்
சதரியவில்டல.

காளசசத்துவிட்டைான்எனப்பலரநமபகிறாரகள்.சரி,அவன்சசத்துவிட்டைால்சபான்னாவின்வாழக்டகஎப்படி
இருந்திருக்கம?சிலரகாளஉயிவராடஇருக்கிறான்எனநிடனக்கிறாரகள்,அடதவிருமபகிறாரகள்.சரி,அவன்உயிவராட
இருக்கட்டவமை!அப்படிஅப்பாத்திரத்டதஒருவடகயில்சாகடித்துமஒருவடகயில்வாழடவத்துமபாரத்தால்எப்படி
இருக்கமஎனத்வதான்றயது.அப்படித்தான்அந்தஇரண்டடையுமஎழுதிவனன்.ஆக,வாசகரகளடைமிருந்துவந்த
தூண்டதலால்தான்அவ்விருநாவல்களுமஎழுதப்பட்டைன!

55.வாசிப்பின்பத்தின்அடிப்படடையில்மைாசதாருபாகனுக்கஇடணயானதல்லபிந்டதயஇருநாவல்களும.படைவமைா
எழுத்வதாஎந்தசவாருசதாடைரச்சிக்கமவநரக்கூடியவிபத்துதான்இது.முதலல்ஓரஉலகமஅறமுகமஆகமவபாதுஅது
வசீகரிக்கம.அடத்துஅவதஉலகத்தில்வமைலுமதூரமஅடழத்துச்சசல்லுமவபாதுபடழயவசீகரமஇருப்பதில்டல.
இடதஉணரகிறீரகளா?மூன்றல்உங்களுக்கத்திருப்தியானதுஎது?

மூன்றல்எதுஒன்றுசிறப்பாகஇருக்கிறதுஎனஎனக்கச்சசால்லமுடியவில்டல.அரத்தநாரிடயயும,ஆலவாயடனயும
நான்மிகரசித்துமஈடபாட்டடைனுமஎழுதிவனன்.அடவஇரண்டடையுமஎழுதுமவபாதுஉண்டமையில்நான்மிகச்
சுதந்திரமைானமைனநிடலயில்இருந்வதன்.மைாசதாருபாகன்எழுதியவபாதானகாலத்வதாடஒப்பிடடகயில்நான்மிகச்
சந்வதாஷமைானமைனநிடலயில்தான்அவற்டறஎழுதிவனன்.

ஆனால்அவற்டறஎழுதிமுடித்தவபாதுதான்அந்தமைனநிடலஅப்படிவயமைாறப்வபாயிற்று.(சிரிக்கிறார.)

56.ஆலவாயனுக்கஒருசதாடைரச்சிசாத்தியம.சபான்னாவுமஆலவாயனுமமீண்டமசந்திக்கமவாய்ப்ப.அதாவது
மைாசதாருபாகனின்நான்காமபாகம.எழுதுவீரகளா?

(சிரிக்கிறார.)அதற்சகல்லாமஒன்றுமவாய்ப்பில்டல.

57.நீங்கள்சசான்னீரகள்அல்லவாநாகமமைாளுக்கத்சதாடைரச்சிஎழுதிப்பாரக்கவிருமபிவனன்என்று.அடதப்வபால்
நான்ஒன்றுக்கத்சதாடைரச்சிஎழுதவவண்டமஎன்றால்சபான்னாவுமஆலவாயனுமமீண்டமசந்திப்படதஎழுத
விருமபவவன்.ஆனால்அடதஎழுதஎன்டனவிடை,வவறுஎவடரயுமவிடை,நீங்கவளஅதிகமஉரிடமையுமதகதியும
உடடையவர.அதனால்வகட்கிவறன்.

(சிரிக்கிறார.)வதான்றனால்எழுதுங்கள்,என்னஇருக்கிறது!இன்சனாருமுடறஅதற்கள்வபாவதற்கானமைனம
வாய்க்கசமைனச்சசால்லமுடியவில்டல.தவிர,மைாசதாருபாகன்முடிவிலருந்துஎழுந்தவகள்விகள்வபால்இதற்கப்
சபரியஅளவில்வகள்விகள்இல்டல.நீங்கள்சசால்வதுவபால்ஒருவாய்ப்பஇருக்கிறதுஎன்பதுதவிர,ஒரு
படடைப்பாளடனத்தூண்டவதுமைாதிரியானகாத்திரமைானவகள்விகள்இதற்கஇல்டல.
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58.கவிடமையமமைாசதாருபாகன்ஆகிவிட்டைதுமகாரணமஎனநிடனக்கிவறன்.சதாடைரச்சிகளுக்கஅதற்கஇடணயான
வாசிப்பநடைந்திருக்கிறதாஎனத்சதரியவில்டல.சமீபத்தில்கூடைஎன்டனரவமைஷ்என்பவரமைாசதாருபாகன்சதாடைரபான
கட்டடரகடளத்சதாகத்துநூலாக்கமசசய்வதாய்த்சதாடைரபசகாண்டைார,

ஆம.அவரஅந்நாவல்பற்றயகட்டடரகடளஐந்நூறு,அறுநூறுபக்கங்களுக்கத்சதாகத்திருக்கிறார.

59.எனக்கப்பிடித்தமூன்றுதமிழபடனவுக்கதாபாத்திரங்களுள்ஒன்றுசபான்னா.அவளதுவசீகரத்தின்முக்கியக்
காரணமஅவளதுகணமுரண்.பதினான்காமநாள்இரவுஅவள்காளவபான்றமுகத்டதத்தவிரக்கிறாள்.அவன்நிடனவு
வருவடதஅஞ்சுகிறாள்.அதுஅவளதுகற்றவுணரவிலருந்துஎழுவது.ஆனால்அப்படிப்பட்டைவள்ஒருபதிய
ஆடைவனுடைன்மிகஇணக்கமைாகவவகூடகிறாள்.இந்தக்கலவிமைாசதாருபாகன்,ஆலவாயன்,அரத்தநாரிமூன்று
நாவல்களலும(அவற்றன்வதடவக்வகற்ப)சற்றுசவவ்வவறுசாடயகளுடைன்சசால்லப்பட்டிருக்கிறதுஎன்றாலும
மூன்றலுமஇருக்கமசபாதுவானவிஷயமஅவள்இஷ்டைத்துடைவனஅதில்ஈடபடகிறாள்.அவனிடைமசவட்கம
சகாள்கிறாள்,அவன்வபச்சில்கிறங்ககிறாள்,அவன்ஆக்ரமிப்டபரசிக்கிறாள்,அதில்மூழகித்திடளக்கிறாள்.
கழந்டதப்வபறுக்காகச்சசய்துசகாள்ளுமஒருடவத்தியமஎன்பதாகஅடதஅணுகாமைல்இன்பநிகழவாகவவ
அனுபவிக்கிறாள்.அடதத்தனிப்பட்டஎன்னால்ஏற்கமுடியவில்டல.ஒருவவடளசற்றுவிலகிநின்றுஉணரச்சிகள்
கடைந்துதரக்கப்பூரவமைாய்ச்சிந்தித்தால்எத்தடனபிரியமநமதுடணமீதுசகாண்டிருந்தாலுமஇத்தடகயசந்தரப்பங்களல்
அடதஎல்லாமகடைந்துஎதிரப்பாலனஈரப்பில்உடைலன்வவட்டகவயசவல்லும,அதில்மைனமுமபூரணமசகாள்ளும
என்றுசசால்லவருகிறீரகளா?விளக்கவீரகளா?

அதுஅப்படித்தாவன!ஒருதிறப்பகிடடைத்ததுமஅதுமைாதிரியானஒருசுதந்திரமைனநிடலக்கஆளாகிவிடகிறாள்.
திருவிழாவுக்கப்வபாகமவடரஇருக்கமசபான்னாவவறு,வபானதற்கப்பிறகமைாறவிடமசபான்னாவவறு.அந்த
இடைத்டதஎழுதுமவபாதுஎனக்வகஒருசபரியதடடைவந்துவிட்டைது.அடதக்கடைப்பதற்கச்சிலநாட்கள்பிடித்தன.அவள்
எப்படிமைாறுகிறாள்என்றுசகாண்டவபாவதுஎனக்கப்சபரியதடடையாகஇருந்தது.“சபருங்கூட்டைத்துக்கள்தனியாக
நின்றருந்தாள்சபான்னா”என்றுஓரஅத்தியாயமதுவங்கம.அவ்வரிவந்ததுமதான்அடத்ததுஎனக்கப்பிடிபட்டைது.
கூட்டைத்தில்மைனிதரகளுக்கமுகமில்டல;சுதந்திரஜீவன்கள்ஆகிவிடகிறாரகள்.உங்கடளச்சுற்றஇருப்பவரகள்
உங்களுக்கத்சதரிந்தவரகளாகவுமஅறமுகமஆனவரகளாகவுமஇருக்கமவபாதுதான்உங்களுக்கஎத்தடனவயாமைனத்
தடடைகள்இருக்கம.

அங்வகஅவள்அடதக்கடைக்கிறாள்.அப்படிஅடதக்கடைந்தபின்அங்வகஇருப்பதுவவறுசபான்னாதாவன!

60.சபான்னாவின்கணமுரணுக்கஇன்வனாரஉதாரணம,அரத்தநாரியில்காளதன்டனஒதுக்கிடவத்து,கழந்டத
பிறந்துமபாரக்கவரவில்டலஎன்பதால்திருவிழாவில்சந்தித்தவடனத்வதடிப்வபாய்வசரந்துசகாள்ளலாமைாஎன்ற
எண்ணமவருகிறதுசபான்னாவுக்க.காளமீதுஅத்தடனபிரியத்வதாடபத்தாண்டவாழந்தவளுக்கஅவன்
இருக்டகயிவலவயஇன்சனாருவனிடைமவபாகஎண்ணமவருகிறதுஎன்படதஏற்கமுடியவில்டல.ஆலவாயனில்காள
இயற்டகயாக/வவறுகாரணத்துக்காகஇறந்திருந்தால்சபான்னாஇன்சனாருமைணமபற்றசிந்திப்பதில்பிரச்சடன
இல்டல.ஆனால்இறந்ததுஅவள்இன்சனாருவனுடைன்வசரந்ததால்.அச்சூழலல்அவள்வபாவாளாஎன்ன!
அரத்தநாரியில்காளஅவடளஒதுக்கிடவத்திருந்ததுமவவறுபிரச்சடனகளல்இல்டல;சபான்னாஇன்சனாருவனுடைன்
வசரந்ததால்தான்.இப்படிமுரண்படகிறாள்.

எண்ணமவருவதற்சகல்லாமநாமதடடைவபாடைமுடியுமைாஎன்ன!(சிரிக்கிறார.)

ஒருவகாபத்தில்அப்படித்வதான்றுவதுதாவன!எத்தடனவயாபருஷன்-சபாண்டைாட்டிசண்டடைகளல்இவடனவிட்ட
விட்டப்வபாயிடைலாமஎனத்வதான்றுவதுஉண்டதாவன!அதுஅந்தக்கணத்துடடையஎண்ணம.ஆனால்அவரகளுக்க
இடடைவயயானபிரச்சடனகள்,முரண்பாடகள்முற்றக்சகாண்வடைவபானசதன்றால்அந்தஎண்ணமவலுவாகத்
வதான்றுவதற்கானவாய்ப்பக்கூடைவரத்தான்சசய்யும.

61.வயாசித்துப்பாரத்தால்(கலந்தவடனத்வதடிப்வபாகஎண்ணுமஇறுதிப்பகதிதவிர)ஆலவாயன்ஒருசபண்ணியப்
பிரதி.கணவடனஇழந்தஒருகரப்பிணி,மைகடனஇழந்தவளன்ஆதரவுடைன்,தாழத்தப்பட்டைசபண்ணின்துடணயுடைன்,
அதவனாடவாழவுமுடிந்ததுஎன்றல்லாமைல்,தூற்றக்காத்திருக்கமஉறவினர,சுற்றத்தார,ஊராரவாய்த்தசூழலல்தாவன
விவசாயமசசய்துவாழவில்சுயமைாய்க்காலூன்றநிற்கிறாள்.இனிஅவள்தன்மைகடனயுமவளரத்துஆளாக்கவாள்.
சபான்னாஉயரந்துதுலங்கமநாவல்அது.

நான்இந்தமைாதிரிவகாட்பாடகடளடவத்துக்சகாண்டஎழுதுவதில்டல.அதில்வருமகதாபாத்திரங்களன்
சசயல்பாடகடளநான்எடத்துக்காட்டமவபாதுஅடதப்சபண்ணியப்பிரதிஎனநீங்கள்வாசித்தால்அதுஉங்கள்
விருப்பம.அரத்தநாரியிலுமஅப்படிவாசிக்கமவாய்ப்பிருக்கிறது.மைாசதாருபாகனிலுமஇருக்கிறது.
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கணவன்இருக்கிறான்என்பதால்அதுசபண்ணியப்பிரதிஇல்டலஎன்றாகிவிடைாது.அரத்தநாரியில்காளபாதயாத்திடர
வபாகிறான்.அப்வபாதுவீட்டிலருக்கமசபண்கள்எப்படிதங்கள்சவளடயக்கட்டைடமைத்துக்சகாள்கிறாரகள்என்பது
அருடமையாகநாவலல்வந்திருக்கிறவத!அதற்கமுன்வடரஅவன்தான்அவற்டறஎல்லாமஉருவாக்கபவனாக
இருப்பான்.அவனதுவிருப்பமசாரந்துதான்எல்லாமநடைக்கம.ஆனால்அவன்ஒருமைாதமபாதயாத்திடரவபாகம
வபாதுவீட்டிலருந்து,வவடலகளலருந்துஎல்லாவற்டறயுமசபண்கள்எடத்துச்சசய்கிறாரகள்.எல்லாமமுடைங்கிப்
வபாயிருக்கமஎனஅவன்எண்ணியிருப்பான்.ஆனால்இவரகள்இங்கதங்களுக்வகற்றபடிஎல்லாவற்டறயுமஉருவாக்கி
இருப்பாரகள்.அடதஅவனால்தாங்கிக்சகாள்ளமுடியாது.அவன்பாதயாத்திடரவபாய்விட்டநல்லமைனநிடலயில்
திருமபிவருவான்.அவன்வந்துசபான்னாவவாடவசரந்துவிடவான்என்பதுவபால்இருக்கம.ஆனால்வந்துபாரத்தால்
அவனதுசிக்கவலஇதுதான்.தான்இல்லாவிட்டைாலுமஎல்லாமநடைக்கமஎன்படதஅவனால்ஜீரணித்துக்சகாள்ள
முடியவில்டல.அதனால்அடதயுமநீங்கள்அப்படியானஒருபிரதியாகவாசிக்கமுடியும.

62.அவதஆலவாயனில்வருமஓரஆணாதிக்கச்சமபவத்டதச்சசால்லவவண்டம.சபண்கரப்பமைானவபாதுகணவன்
மைரித்திருந்தால்அப்சபண்ஊராடரஅடழத்துத்தான்தன்கணவவனாடபணரந்துதான்கருடவச்சூல்சகாண்வடைன்எனக்
கடைவுள்மீதுசத்தியமசசய்யவவண்டமஎன்பதுஊரவழக்கம.வவறுவழியின்றசபான்னாஅடதச்சசய்கிறாள்.ஒரு
நாவலல்பிற்வபாக்கத்தனமைானசமபவவமைா,கருத்வதாவருடகயில்அடதஎப்படிக்டகயாள்கிறீரகள்?அதுஉங்கள்
நிடலப்பாடைாகத்திரியுமஆபத்துஉண்டஎன்பதுஒருபக்கம,வாசகன்சபறுமசசய்திஅதுவவஎன்றுமபரிந்து
சகாள்ளப்படைவாய்ப்பண்டைல்லவா!

அப்படிப்பாரத்தால்இங்வகஎடதயுவமைஎழுதமுடியாது.முற்வபாக்கப்பாரடவக்கட்பட்டைவிஷயங்கடளத்தான்எழுத
வவண்டமஎன்பதுசாத்தியமில்டல.அவரகளுடடையவாழக்டகக்கள்இருந்வததான்நாமஎழுதுகிவறாம.ஒரு
முற்வபாக்கவிஷயமவருகிறசதனில்அடதயுமஅவரகள்வாழக்டகக்கள்இருந்வததான்சகாண்டவருகிவறாம.அப்படி
இல்டலஎனில்துருத்திக்சகாண்டிருப்பதாய்அதுமைாறவிடம.

இப்படிஒருவிஷயமஇருந்தடதஆணாதிக்கமநிலவியதற்கானசான்றாகத்தான்சகாள்ளவவண்டம.ஒருகாலத்தில்
அப்படியானசடைங்ககள்நிடறயஇருந்திருக்கின்றன.சதா.பரமைசிவன்ஒருகட்டடரயில்எழுதிஇருக்கிறார.ஒரு
பகதியில்கணவன்இறந்துவபாடகயில்மைடனவிகரப்பமுற்றருந்தால்அதுஎத்தடனமைாதக்கருஎன்றுகாட்டவதற்க
சடைங்கசசய்டகயில்வாசலல்சாணியில்பிள்டளயாரபிடித்துடவத்து,அதன்வமைல்பூகத்திடவக்கவவண்டம.மூன்றுபூ
கத்திடவத்தால்மூன்றுமைாதமஎன்றுஅரத்தம.அப்படிஒருகறயீடைாகஉணரத்துவாரகள்.இந்தமைாதிரியானபல
சடைங்ககள்நிலவிஇருக்கின்றன.

அதனால்ஒருகாலகட்டைத்டதநாமஎழுதுமவபாதுஅப்வபாதுஎன்சனன்னஇருந்தனவவா-அடவமுற்வபாக்வகா
பிற்வபாக்வகா–எல்லாவற்டறயுமஎழுதுவவதபடடைப்பக்கநியாயமசசய்வதாகம.

63.ஒருகடதடயவாசிக்டகயில்அந்தப்பாத்திரமைாகநமடமைப்சபாருத்திக்சகாண்டைால்என்னசவல்லாமசசய்வவாவமைா,
வபசுவவாவமைா,வயாசிப்வபாவமைாஎல்லாவற்டறயுமஉங்கள்பாத்திரங்கள்சசய்வடதக்கவனித்துவந்திருக்கிவறன்.
அதனால்நமஎல்லாதரக்கக்வகள்விகளுக்கமசரியானவிளக்கமுமஅதில்இருக்கம.வித்தியாசமபகத்திவாசகன்
எதிரபாராதடதச்சசால்கிவறன்என்றல்லாமைல்,இடதச்சசய்வதுதாவனஇயல்ப!நீங்கவளஉங்கடளஅப்பாத்திரத்தில்
சபாருத்திக்சகாண்டவயாசிக்கிறீரகளா?

இல்டல.அப்படிப்ரக்டஞப்பூரவமைாகப்பாத்திரத்தில்என்டனப்சபாருத்திக்சகாண்சடைல்லாமவயாசிப்பதில்டல.
நீங்கள்இப்படிக்வகட்கமவபாதுதான்என்எழுத்தில்அப்படியானதரக்கரீதியானபதில்கள்இருப்பவதஎனக்கத்
சதரிகிறது.ஒருபடடைப்பில்தரக்கமஇருக்கவவண்டமதாவன!

64.ஏறுசவயிலல்வளரத்தவளடைவமைவபாவது,கங்கணத்தில்தகாதஉறவுகறத்தசிந்தடன,ஆளண்டைாப்பட்சியில்தமபி
மைடனவியிடைமதவறானஅணுகல்,மைாசதாருபாகனில்பதினான்காமநாள்திருவிழா,இன்னுமசிலஇடைங்களல்மைாமைனார
-மைருமைகள்உறவுஎனபாலயல்அத்துமீறல்கள்உங்கள்நாவல்களல்சகஜேமைாகஇடைமசபறுகின்றன.சமூகத்தில்நிகழாத
அல்லதுநிகழச்சாத்தியமில்லாதஎடதயுமநீங்கள்எழுதிவிடைவில்டலஎன்றாலுமசமூகமைதிப்பீடகளுக்கஅஞ்சி
சபாதுவாய்பலபடடைப்பாளகள்எழுதத்தயங்கிவிடப்படதநீங்கள்தவிரப்பதில்டல.அந்தமைவனாபாவத்திற்கான
(attitude)அடிப்படடைஎன்ன?

ஏற்கனவவஇருக்கமநாவல்கடளப்படித்துவிட்டநான்டவக்கமவிமைரசனமஎழுத்தாளரகள்எடதத்தவிரத்து
விடகிறாரகள்என்பதுபற்றயது.அடதநான்சசய்யக்கூடைாதுஎன்றஎண்ணமஎனக்கண்ட.

இன்சனாருவிஷயமநான்1990 க்கப்பிறகஎழுதவருமஆள்.அதுஎழுத்தாளரகள்இதுவடரஎழுதாத,எழுதத்தயங்கிய
பகதிகடளஎல்லாமஎழுதுவதற்கானஒருவகாட்பாட்டபலத்டதக்சகாடக்கமகாலமைாகஇருந்தது.அதனால்
இவ்விஷயங்கடளச்சசால்வதற்கானடதரியமும,இடதஎல்லாமவபசலாமஎன்றஎண்ணமுமஎனக்கவந்தது.நாம
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சமூகத்திலருக்கமஎந்தவிஷயத்டதயுமமைடறக்கக்கூடைாதுஎன்றுவதான்றயது.மைடறந்திருப்படதசவளக்சகாணரந்து
காட்டவதும,சவளப்படடையாகத்சதரியுமஒன்டறமைடறத்துச்சசால்வதுமஇலக்கியஉத்திகள்தாம.அந்த
அடிப்படடையில்எல்லாவிஷயத்டதயுமவபசலாமஎன்றசுதந்திரமைனநிடலயுடைன்வபசியதுதான்அடவயாவும.ஆனால்
அப்படிப்வபசுவதற்கானகாலமகனிந்துவிட்டைதுஎனநான்தவறாகஎடடைவபாட்டவிட்வடைவனாஎன்றுஇப்வபாது
எனக்கத்வதான்றுகிறது.

65.உங்கள்படனவுகளல்நான்கவனித்தஒருஅமசமகடதயின்டமையஇடழக்கத்சதாடைரபற்ற,கதாபாத்திரங்களன்முன்
வாழக்டகச்சமபவங்கடளவயா,அவரகள்சசால்லுமகடதகடளவயாவசரப்பது.சபாதுவாய்பின்நவீனத்துவப்
பிரதிகளல்இப்படியானசதாடைரபற்றவிஷயங்கடளடவத்திருப்பாரகள்.உங்கள்படனவுகள்அப்படியான
வடகடமைக்கள்வபாகாதுஎன்பதால்அப்படிச்வசரத்துவதன்பின்னணிஎன்ன?உதாரணமைாய்ஆளண்டைாப்பட்சியில்முத்து
படனவயறக்கற்கப்வபானகடத(அதற்கள்ளுமமுத்துவின்அப்பாவுக்கஅவடனஅனுப்பமவயாசடனஎப்படிவந்தது
என்பதற்கஇன்சனாருகிடளக்கடத),சபருமைாயிபாலயல்சதாந்தரவுக்கஉள்ளாகமஇடைத்தில்மைட்டமஇரண்ட
மூன்றுகிடளகள்,சபான்னாயாவின்பூட்டடைப்சபாறுக்கமபூரவசரித்திரமஇடவஎல்லாமஇல்லாமைவலவயநாவடல
எழுதிஇருக்கமுடியுமதாவன?வாசிப்பச்சுவாரஸ்யத்துக்கஇக்கடதகள்எந்தக்கடறயுமடவக்கவில்டலஎன்படத
ஒப்பக்சகாள்கிவறன்.ஆனால்பிரதியின்கட்டக்வகாப்பகடலபடகிறவத?

அப்படிநான்நிடனக்கவில்டல.நாவல்வடிவமஎன்பதுகடிவாளமவபாட்டைகதிடரமைாதிரிகிடடையாது.சிறுகடதக்க
வவண்டமைானால்அப்படிச்சசால்லலாம.அதற்கஅந்தமைாதிரிகட்டக்வகாப்பஅவசியம.அதில்நீங்கள்சகாஞ்சம
அந்தப்பறமஇந்தப்பறமவபாவதுகடினம.ஆனால்நாவல்ஒருகாட்டைாற்றுசவள்ளமவபால்.அதுஅப்படிவயசபாங்கிப்
சபருகிவருவது.கடரகடளஎல்லாமகடைந்துவபாகம,தன்னுடைன்எசதடதவயாவசரத்துக்சகாண்டவந்து,பிறகமைறுபடி
உள்ளடைங்கிப்வபாகம.அதனால்தான்நாவல்வடிவில்நீங்கள்சராமபச்சுதந்திரமைாகஇயங்கமுடியும.வாழக்டக
என்பவதஏராளமைானகடதகள்சகாண்டைதுதாவன.அதனால்ஒவ்சவாருபாத்திரத்தின்பின்னாலுமவபாகமவபாது
சுவாரஸ்யமைானபலகடதகள்கிடடைத்துக்சகாண்வடைஇருக்கின்றன.நாவல்வடிவமஅப்படிப்பட்டைதுஎன்றபரிதல்
எனக்கஇருப்பதால்தான்நான்அப்படிச்சசய்கிவறன்.நீங்கள்சசால்வதுஎல்லாமுமவசரந்ததுதான்அந்தநாவல்.
அவற்டறஎல்லாமவிலக்கிவிட்டப்பாரத்தால்சபரியசுவாரஸ்யமஅதில்இருக்காது.வபாகிறான்,நிலமவாங்ககிறான்,
விவசாயமசசய்கிறான்என்றுசசான்னால்அதில்என்னசுவாரஸ்யமஇருக்கிறது!

இடவஎல்லாமுமவசரந்துதான்நாவலுக்கஒருவடிவத்டதயுமஒருசுடவடயயுமதருகிறது.

66.வாசகனுக்கச்சிலசமையமஇடடையூறாகிவிடகிறது.கணவனின்அண்ணனிடைமசிக்கிக்சகாண்டைசபருமைாயிக்கஎன்ன
ஆகவமைாஎனப்படதபடதத்துவாசிக்கமசமையமசாவகாசமைாய்ஃப்ளாஷ்வபக்!

வாசகரகளுக்கபடதபடதப்பஇருக்கிறது.ஆனால்கதாபாத்திரங்களன்வாழவுஅசதல்லாமுமவசரந்ததுதாவன!தவிர,
இலக்கியமவாசிப்பதுஎன்பதுஒருக்டரமநாவல்படிப்பதுமைாதிரியானதுஇல்டலதாவன!

67.நீங்கள்எழுதியஒவரசதாடைரகடதபூக்கழி.சவகஜேனசஞ்சிடகயில்எழுதியஒவரகடதயுமஅதுதான்.அந்த
அனுபவமபற்றச்சசால்லுங்கள்.நூலாக்கமசபறுடகயில்டகக்கட்டஅவிழந்ததுவபால்இருந்ததுஎன்று
கறப்பிட்டிருக்கிறீரகள்.அந்தக்கட்டஎன்ன?பக்கவடரயடறஒன்று.வமைற்சகாண்டசசால்லுங்கள்.

நாவலன்முன்னுடரயில்கூடைச்சசால்லஇருக்கிவறன்.வாரத்டதவடரயடறஒன்று.இவ்வளவுசசாற்களுக்கள்இருக்க
வவண்டமஎன்பாரகள்.சிலஇடைங்களல்நிலம,சபாழுதுஎன்றுவருமவபாதுஅடதப்பற்றக்சகாஞ்சமசசால்வதுஎன்
இயல்ப.அதில்எனக்கவிருப்பமஉண்ட.ஏசனன்றால்நிலமுமசபாழுதுமஇல்லாமைல்வாழக்டககிடடையாது.அடவ
அடிப்படடையானடவ.அதனால்தான்சங்கஇலக்கியங்களல்திடணக்வகாட்பாட்டில்முதற்சபாருள்எனஅடத
டவத்தாரகள்.அதுதான்பின்னணி.இடைவமைா,காலவமைாஇல்லாமைல்ஒருசமபவமநடைப்பதற்கானவாய்ப்பில்டல.ஆக,
அவ்விரண்டமசராமபமுக்கியமைானது.அதில்கவனமைாகஇருப்வபன்.நிலக்காட்சிகடளஉருவாக்கமமுயற்சிடயச்
சசய்வவன்.

எந்தஇடைத்தில்எதுவதடவவயாஅதில்மிகஇயல்பாகப்பயணமசசய்வவன்.இந்தத்சதாடைரகடதஎழுதுமவபாதுஅது
சராமபச்சிக்கலாகஇருந்தது.அப்படிப்வபாகமுடியவில்டல.ஏசனனில்வாரத்டதகளுக்கஉட்பட்டஎழுதுமவபாது
நடைக்கமசமபவமமைட்டமதான்முக்கியமைானதாகஇருக்கிறது.சமபவங்கடளச்சசான்னாவலஅவரகள்சசால்லும
அளவிலானவாரத்டதகள்வந்துவிடகின்றன.அதற்கவமைல்சகாஞ்சமவிலகிப்வபானாலுமஅடதஎடிட்சசய்ய
வவண்டியகட்டைாயமவந்துவிடகிறது.அதுதான்எனக்கவநரந்தசிக்கல்.மைற்றபடி,வவசறந்தக்கட்டப்பாட்டடையும
அவரகள்சசால்லவில்டல.பதினாறுவாரங்கள்எனச்சசால்லஇருந்தாரகள்.அதற்கஉட்பட்டம,இந்தவாரத்டதகளுக்க
உட்பட்டமஎழுதவவண்டிஇருந்தது.
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பிறகஅடதப்பத்தகமைாகஆக்கமவபாதுஎனக்கஎங்சகல்லாமஎன்சனன்னசவல்லாமசசய்யவவண்டமஎன்று
வதான்றயவதா,எல்லாமசசய்வதன்.சிலசமையமஎழுதுமவபாவதஎனக்கத்வதான்றயடதஎல்லாமசசய்துவிட்ட,பிறக
எடிட்சசய்தசவரஷடனஅவரகளுக்கஅனுப்பியதுமஉண்ட.அதில்அவரகடளக்கடறசசால்லமுடியாது.சவகஜேனப்
பத்திரிடகஎனுமவபாதுபலவிஷயங்களுக்கமஅவரகள்இடைமசகாடக்கவவண்டம.இதற்கஇவ்வளவுதான்என
அவரகள்வடரயடறடவத்திருக்கிறாரகள்.அந்தவடரயடறக்கஉட்பட்டஎழுதுமவபாதுஅந்தவிதிகடளயுமநாம
ஏற்றுக்சகாள்ளவவண்டியதுதான்.

68.பூக்கழிநாவலல்சாதிடயப்பூடைகமைாய்டவத்ததால்அந்தந்தப்பிரவதசமைக்கள்அப்பிரச்சடனவயாடசதாடைரபடடைய
சாதிடயவரித்துக்சகாண்டைதுநல்லதாய்ப்வபாயிற்றுஎனச்சசால்லஇருக்கிறீரகள்.அனாவசியப்பிரச்சடனகளும
இல்டல.என்வாசிப்பில்கமைவரசன்கவுண்டைரஇனப்டபயன்,சவராஜோஅருந்ததியரஇனப்சபண்.அதற்கானகறப்பகள்
நாவலன்உள்வளயுமகாணப்படவதாய்நிடனக்கிவறன்.

சவராஜோஅருந்ததியப்சபண்எனஎப்படிச்சசால்கிறீரகள்?

69.அவளதுஅப்பாவுமஅண்ணனுமவதால்சதாழிற்சாடலயில்வவடலபாரப்பதாகவரும.அவரகளன்ஊரகூடைவதாலூர
என்றுவரும.ஒட்டசமைாத்தமைானஉங்கள்எழுத்துக்கடளயுமகணக்கில்சகாண்டஅதில்சதாடைரந்துஅருந்ததியரஇனம
காட்டைப்படவதால்அப்படிஎடத்துக்சகாண்வடைன்.நீங்கள்சசால்லுங்கள்.

சவராஜோடவத்சதலுங்கவபசுபவளாகச்சசால்லவில்டல.அவள்இன்சனாருவட்டைாரத்தமிழவபசுவாள்.அவடள
அருந்ததியப்சபண்ணாகநிடனத்துஎழுதவில்டல.தலத்சபண்என்றஅடடையாளமமைட்டமதான்.

70.சாருநிவவதிதாபூக்கழிபற்றயதன்விமைரசனத்தில்சவராஜோடவஉயரசாதிப்சபண்ணாகப்பாவித்துதாழத்தப்பட்டை
சாதியினரானகமைவரசனின்சாதியினரஅவடளக்சகாடலசசய்கின்றனரஎன்றுகடதடயப்பரிந்துசகாண்டநீங்கள்
தலத்கடளஅவதூறுசசய்திருப்பதாகச்சசால்லஇருந்தார.அதற்கமைறுப்பஎழுதிஇருந்வதன்.கறப்பாய்சவராஜோ
“பழங்ககிறசாதியா?”என்றவகள்விடயகமைவரசனின்ஊரஆட்கள்சதாடைரந்துஎழுப்பவாரகள்.அவரகள்உயரசாதியாய்
இருக்கமவபாதுதான்அக்வகள்விவயஎழும.

தவிர,அவரகளன்சமைாழியில்சசான்னால்பழங்ககிறசாதியாய்இருந்திருந்தால்சவராஜோவின்சாதிடயகமைவரசன்ஊர
ஆட்களடைமசவளப்படடையாய்ச்சசால்லயிருக்கமவாய்ப்பமஉண்ட.

71.இளவரசன்,வகாகல்ராஜ்,சங்கரஎனக்காதடல/திருமைணத்டதஒட்டியசாதிஆணவப்படசகாடலகள்தமிழகத்தில்
சதாடைரந்தவண்ணமதான்இருக்கின்றன.இன்றுஇதற்கானயதாரத்தத்தரவுதான்என்ன?

சட்டைங்கடளக்கடடமையாக்கவவண்டமஎன்பதுஒன்று.சாதிஆட்களுக்கஉளவியல்பயிற்சிசகாடக்கவவண்டமஎன்பது
இன்சனான்று.சாதிஎன்கிறவிஷயமபருப்சபாருள்கிடடையாது.அதுஒன்றுவமைஇல்லாதசவற்றுக்கருத்துதான்.அதற்க
ஒருவரவாழக்டகயில்இவ்வளவுமுக்கியத்துவமசகாடக்கவவண்டமைாஎன்றுஎண்ணமவருவதற்கானபயிற்சியும
கல்வியுமசகாடக்கவவண்டசமைனநிடனக்கிவறன்.

சாதிஎன்னவிதத்தில்நமைக்கஉதவுகிறது?வசாறுவபாடகிறதா?சாதிஉணரவுஎடதக்சகாடக்கிறது?என்றஎண்ணமவர
வவண்டம.வாழக்டகயில்அதுஒன்றுவமைஇல்டல.அதுஏவதாஒருகாலகட்டைத்தில்ஏவதாஒருவதடவக்காகஉருவாக்கி
டவக்கப்பட்டைது.அல்லதுஏவதாஒருவிதமைாகஉருவானது.இன்டறக்கஅதற்கானமுக்கியத்துவமஎனஏதுமில்டல.அந்த
உணரவுஇல்டலஎன்றால்நமசமூகமஇன்னுமஎவ்வளவவாமுன்னால்வபாகமுடியும.சபரியஅளவில்
முன்வனற்றத்டதத்தடப்பதுசாதிஉணரவுதான்.

தண்டைாடமைசகாண்டைசாதிகளுக்ககடறந்தபட்சஅங்கீகாரமகூடைஇல்டல.தண்டைாடமைஏன்அவ்வளவுபதிந்திருக்கிறது
எனத்சதரியவில்டல.இன்றுஓரஉணவகத்தில்சாப்பிடகிவறாம.யாரசடமைக்கிறார,யாரபரிமைாறுகிறார,பணம
வாங்கபவரயாரஎதுவுவமைசதரியாது.இந்தமைாதிரியானவாழக்டகக்கப்பழகினபிறகமதண்டைாடமைஎப்படிமைனதில்
இன்னுமஇருக்கிறது?ஏதாவதுஒருசந்தரப்பத்தில்தண்டைாடமைடயக்கடடைப்பிடிப்பவரகளாகஇருக்கிவறாவமைஎன்ற
வகள்விஎனக்கத்சதாடைரந்துஇருந்துசகாண்வடைஇருக்கிறது.

அதனால்அடதக்கடைந்துவரவவண்டம.அதற்கானபயிற்சிடயயுமகல்விடயயுமசகாடக்கவவண்டம.

72.இதில்வமைாசமைானவிஷயமஎன்னசவனில்-நான்முன்பநிடனத்திருக்கிவறன்,இதுவபானதடலமுடற
ஆட்களுக்கானது,எங்கள்தடலமுடறயில்இசதல்லாமஇருக்காதுஅல்லதுகடறந்துவிடமஎன.ஆனால்என்னுடைன்
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படித்தவரகள்,நல்லவவடலயில்இருப்பவரகள்,தரக்கப்பூரவமைாகச்சிந்திக்கமுடிந்தவரகள்-அவரகளுக்கள்சாதிய
எண்ணமஇருக்கிறதுஎன்பது,அதுவுமஃவபஸ்பக்வபான்றசபாதுத்தளங்களல்வபசுமைளவுக்கஇருக்கிறதுஎன்படத
இப்வபாதுஅறகிவறன்.அவரகவளாடபழகியநாட்களல்அப்படியானஎந்தஅறகறகடளயுமஅவரகளடைமகண்டை
நிடனவில்டல.ஆனால்இடடைப்பட்டைகாலத்தில்அவரகளன்சபற்வறாரகளடைமிருந்வதாசுற்றத்தாரிடைமிருந்வதாஅடதப்
சபற்றுக்சகாண்டிருக்கிறாரகள்என்பதுஎன்அனுமைானம.அதுஎனக்கஆச்சரியமைாகவுமஅதிரச்சியாகவுமஇருக்கிறது.

இடளஞரகள்இப்படிஆவதுஅடடையாளச்சிக்கல்தான்எனநிடனக்கிவறன்.இதுவபால்வவகமைானவரகள்,ஏதாவது
சசய்யவவண்டமஎன்றஉணரவுடைன்இருப்பவரகள்அவரகளதுஅடடையாளத்டதஉருவாக்கிக்சகாள்ளக்கூடியசவள
என்றஒன்றுநமசமூகத்தில்இல்டல.ஒருகட்டைத்தில்ரசிகரமைன்றங்கள்அந்தஅடடையாளத்டதக்சகாடக்கக்
கூடியடவயாகஇருந்தன.இன்றுஅடவகூடைஇல்டல.அந்தஇடைத்டதச்சாதிபிடித்துக்சகாண்டவிட்டைதுவபால்
வதான்றுகிறது.சாதிசாரந்தசங்கத்திவலா,கட்சியிவலாவசருமவபாதுவலாக்கலல்இருப்பவருக்கக்கூடைஒரு
தடலடமைத்தன்டமை,பதவி,வபாஸ்டைரகளல்முகத்டதப்வபாட்டக்சகாள்வது,முக்கியஸ்தராகவலமவருவது
வபான்றடவகிடடைக்கின்றன.அதுசரியானதாதவறானதாஎன்றுசிந்திக்கமுடியாதவரகள்எளதில்அந்த
அடடையாளத்துக்கள்வபாய்விடகிறாரகள்.

73.சபாதுவாய்ச்சாதிமைாறயதிருமைணங்களல்ஆண்இப்படிக்சகாடலயுறுவவதவழக்கம.முந்டதயவகள்வியில்
சசான்னஉதாரணங்கள்அடனத்திலுமஅப்படித்தான்.காதல்வபான்றதிடரப்படைங்களுமஅடதச்சசால்லஇருக்கின்றன.
ஆனால்உங்கள்பூக்கழிநாவலல்வநரமைாறாய்அப்படிவருமஒருசபண்பழிவாங்கப்படகிறாள்.அது
விவனாதமைாகப்பட்டைது.அப்படிப்பால்மைாற்றஎழுதியதற்கக்காரணமுண்டைா?அக்காலகட்டைத்வததருமைபரிஇளவரசன்
பிரச்சடனநடைந்துசகாண்டிருந்ததால்அடதவநரடியாய்க்கறப்பதாய்ஆகிவிடைக்கூடைாதுஎன்பதாலா?(பூக்கழிநாவலன்
பிரதானப்பாத்திரங்களானகமைவரசன்-சவராஜோஎன்றசபயரகவளஇளவரசன்-திவ்யாஎன்றுமைனதில்ஒலப்படதத்
தவிரக்கமுடியவில்டல!)

அப்படிஇல்டல.காதல்மைணம,கலப்பத்திருமைணமஆகியவற்றல்பலவகாணங்கள்உண்ட.நீங்கள்சசால்வதுவபால்
ஆண்கள்இறந்துவபாவதுஎன்பதில்ஆண்தலத்தாகஇருப்பான்.சபண்தலத்தாகஇருந்தாலுமஅதற்கானவாய்ப்ப
இருக்கிறது.இருவரில்ஒருவரதலத்,மைற்றவரவவறுசாதிஎன்றால்அவரகள்எதிரசகாள்ளுமபிரச்சடனவவறு.அதிலும
ஆண்எந்தச்சாதி,சபண்எதுஎன்படதஒட்டிஎதிரசகாள்ளுமபிரச்சடனவவறு.இருவருவமைபிற்படத்தப்பட்டைசாதி
என்றால்அவரகள்எதிரசகாள்ளுமபிரச்சடனவவறு.இருவருவமைதலத்களல்சவவ்வவறுசாதியினராகஇருந்தால்
அவரகளன்பிரச்சடனவவறு.இப்படிக்கலப்பமைணத்தில்பலவகாணங்கள்இருக்கின்றன.அதில்ஒன்டறஎடத்து
எழுதிவனன்.

இந்தக்வகாணமஎனக்கவசதியாகஇருந்தது.ஏசனனில்நானுமஎன்மைடனவியுமசவவ்வவறுசாதி.இப்படிஎடத்து
எழுதுடகயில்என்மைடனவியின்வகாணமுமநாவலல்வரவசதியாகஇருக்கமஎனஅதுமைாதிரிசசய்வதன்.இந்த
நாவலல்அவரதுபங்களப்பமஉண்ட.கமைவரசனுமசவராஜோவுமசவவ்வவறுவட்டைாரப்வபச்சுமுடறடயப்பயன்படத்தி
இருப்பாரகள்.அதற்கஅவரசராமபஉதவிபண்ணினார.

நான்எழுதியதுஒருவகாணம.அதுமைாதிரிஇத்திருமைணங்களல்பலவகாணங்கடளஎழுதவாய்ப்பண்ட!

74.2013ஜேூடல13 ல்இளவரசன்அகாலமைரணமஅடடைந்திருக்க,அதற்கஇரண்டவாரமகழித்துஜேூடல28 ல்பூக்கழி
சதாடைரமுடிந்திருக்கிறது.இளவரசனின்மைரணமகடதயின்முடிடவமைாற்றஉந்துதலாய்இருந்ததாஅல்லதுமுன்வப
அப்படித்தான்தரமைானித்திருந்தரகளா?(மைாசதாருபாகன்நாவலலுமஇவதவபான்றமுடிவுஎன்பதால்ஒருவபட்டைரனாக
பூக்கழிக்கமஅவதமுடிடவதரமைானித்திருக்கலாமஎனஊகிக்கிவறன்.இடடைவயநிகழந்தஇளவரசன்மைரணமஎன்பது
எவதச்டசயானஒற்றுடமைமைட்டவமை.)

என்பிள்டளகவளசசால்வாரகள்,“எல்லாமவசாகமைாகவவமுடிப்பார”என.என்நாவல்களல்விருமபிவயா
விருமபாமைவலாஅப்படிஅடமைந்துவிட்டைன.எதிலாவதுநல்லமுடிவுஇருக்கிறதாஎன்றால்சந்வதகமதான்.

(ஆலவாயன்நாவடலநிடனவூட்டகிவறன்.)அதுமைட்டமதான்.மைற்றபடிஎல்லாமஇப்படித்தான்.அந்தஅடிப்படடையில்
தான்பூக்கழிக்கமஅப்படிமுடிவுஅடமைந்தது.அதுஏற்கனவவதரமைானித்தஒருமுடிவுதான்.அடதஇன்னும
அழுத்தமைாகச்சசய்வதற்கஇளவரசன்மைரணமதூண்டதலாகஅடமைந்தது.அந்தச்சமையத்தில்நான்தரமைபரியில்வவறு
இருந்வதன்.அதனால்அதுசபருமமைனப்பாதிப்பாகஅடமைந்தது.

75.சபாதுப்பத்திக்கமைாற்றாய்ஒருவிஷயத்டதபூக்கழிநாவலல்முன்டவக்கிறீரகள்.தலத்என்றாவலகருப்பஎன்றுதான்
நாமஇதுவடரகண்டைபடடைப்பகள்காட்டிவருகின்றன.கறப்பாய்சினிமைாக்களல்.உதாரணமைாய்பாரதிகண்ணமமைா
பாரத்திபன்,தசாவதாரமபூவராகன்கமைல்ஹாசன்.ஆனால்நீங்கள்சவராஜோடவச்சசந்வதால்சகாண்டைவள்என்பதாகச்
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சித்தரித்திருக்கிறீரகள்.மைறுபடிமைறுபடிசவவ்வவறுஇடைங்களல்அதுகடதயில்அழுத்திச்சசால்லப்படகிறது.அந்தநிற
அரசியல்பற்றச்சசால்லுங்கள்.

கறப்பிட்டைசாதியினரஇந்தநிறத்தில்இருப்பாரகள்என்றுஒருஎண்ணமநமைக்கஇருக்கிறது.அப்படிஇல்டல.
பிராமைணரகள்தவிரமைற்றஎல்வலாருவமைகருப்பநிறமதான்.நாமவவண்டமைானால்மைாநிறமஎன்றுசசால்லக்
சகாள்ளலாம.ஆனால்அதுகருப்பதான்.தமிழரகளன்நிறமஎன்பதுகருப்பதான்.

ஆனால்விதிவிலக்காகச்சிலரஎல்லாச்சாதியிலுவமைசிவப்பாகஇருக்கிறாரகள்.இந்தப்பகதியில்சபண்கழந்டத
சிவப்பாகப்பிறந்தால்‘பாப்பாத்தி’என்றுசபயரடவப்பாரகள்.பாப்பாத்திஎன்றுசபயரசகாண்டைஎல்வலாடரயும
பாருங்கள்,அவரகளன்நிறமசிவப்பாகஇருக்கம.அதுமைாதிரிஒவ்சவாருசாதியிலுவமைசிவப்பநிறத்துடைன்
இருப்பவரகள்உண்ட.தலத்களல்அருந்ததியரகளல்சபருமபான்டமைசிவப்பதான்.

நமைக்கப்சபாதுப்பத்தியில்கருப்பநிறமஎன்றால்தலத்என்றுஓரஎண்ணமஇருக்கிறது.என்னுடடையபாரடவஅப்படி
இல்டல.அந்தஅடிப்படடையில்தான்இந்தப்சபண்சிவப்பஎன்றுஎடத்வதன்.

இன்சனாருவிஷயமஓரஇடளஞனுக்கச்சிவப்பநிறப்சபண்ணின்மீதுஈரப்பவருவதற்கானவாய்ப்பகூடதல்.
அதனால்அந்தக்காதலுக்கஅதுஒருநியாயமசசய்வதாகஇருக்கமஎனஅப்படிடவத்வதன்.

76.கமைவரசனின்தாய்மைாராயிதான்ஒட்டசமைாத்தசதிக்கமசூத்ரதாரி.சாதியமஆண்கடளவிடைவுமசபண்களாவலவய
பிடிவாதமைாய்கடடைபிடிக்கப்பட்டஅடத்ததடலமுடறக்கக்கடைத்தப்படகிறதுஎன்பதுஎன்நமபிக்டக.அடதஉங்கள்
நாவலுமஉறுதிசசய்வதாகஉணரகிவறன்.நீங்கள்என்னநிடனக்கிறீரகள்?

அதுஉண்டமைதான்.சபண்கள்சபாதுசவளயில்இயங்கவதற்கவாய்ப்பகடறவுஎன்றுசசான்னாலுமஅவரகள்
தங்களுக்கானசகௌரவம,மைரியாடதஎனஎடதக்கருதுகிறாரகவளாஅதில்சராமபப்பிடிவாதமைாகஇருப்பாரகள்.சாதி
விஷயத்திலுமஅந்தமைாதிரிதான்.அதற்கக்காரணமஎன்னசவனில்எப்வபாதுமகற்றமசாட்டமவிரல்தன்டனவநாக்கி
வந்துவிடைக்கூடைாதுஎன்கிறஎச்சரிக்டகஉணரவுஅவரகளுக்கஉண்ட.அதனால்அவரகள்சராமபத்தவிரமைாகஇருப்பது
வபால்காட்டிக்சகாள்வாரகள்அப்படிஇருப்பதன்மூலமதாமசரியாகஇருப்பதாய்நிரூபித்துக்சகாள்கிறாரகள்.
அதனால்தான்பலபடழயவிஷயங்கடளஇன்டறக்கமகடடைபிடிப்பவரகளாக,அவற்டறத்தவிரமைாக
ஆதரிப்பவரகளாகப்சபண்கவளஇருக்கிறாரகள்.

77.“என்படனவுகளல்நல்லவரகளுமசகட்டைவரகளுமஇல்டல”என்றுசசால்லஇருக்கிறீரகள்.அதற்கவிதிவிலக்க
மைாராயிஎனக்கருதுகிவறன்.சாதிசவறயில்தன்மைருமைகடளஉயிவராடசகாளுத்துபவள்!

இல்டல.அதில்அவள்மைட்டமசமபந்தப்படைவில்டலவய!அதில்வருமஆண்களுமஇருக்கிறாரகள்.

மைாராயியின்பின்னணிடயப்பாரக்கமவபாதுஅவளுக்கமஒருநியாயமஇருப்படதஉணரமுடியும.இந்தச்சமூகத்தில்
தன்மைகன்மூலமைாகஓரஅங்கீகாரத்டதப்சபறவவண்டமஎன்பதுஅவளதுவநாக்கமைாகஇருக்கிறது.கடடமையான
உடழப்பாளஅவள்.மைகடனத்தனிவயவளரக்கிறாள்.தன்இளமவயதிவலவயகணவடனஇழந்துவிட்டைாலும
தன்னுடடையவாழக்டகடயத்தூய்டமையானதாகக்காத்துஎதற்கமஆட்படைாமைல்யாருடடையஅபவாதமுமஇல்லாமைல்
இருக்கிறாள்.அதற்சகல்லாமஒருபங்கமஇதனால்வருகிறது.தன்மைகடனடவத்துஇச்சமூகத்தில்ஓரஅந்தஸ்டதப்
சபறலாமஎன்றகனவுஉடடைபடமவபாதுஅடதத்தக்கடவத்துக்சகாள்ளஅப்சபண்எந்தநிடலக்கமஇறங்ககிறாள்
என்றநியாயமஅவள்பக்கமுமஇருப்படதப்பாரக்கமுடியும.அந்தநியாயத்தில்அரத்தமில்டலஎன்றாலுமஅவளுக்க
அதுநியாயமைாகஇருக்கிறது.அதனால்அவடளயுமநான்முழுக்கமுழுக்கக்சகட்டைவளாகச்சித்தரிக்கவில்டல.

78.பூக்கழி,மைாசதாருபாகன்எனத்சதாடைரந்துஉங்கள்நாவல்களல்கணவடனஇழந்தசபண்ணால்வளரக்கப்படம
நாயகரகள்இடைமசபறுகிறாரகள்.சற்றுமுன்கூடைபூக்கழிசபருமைாயியின்அந்தமுகத்டதச்சிலாகித்துப்வபசினீரகள்.அது
பற்றச்சசால்லுங்கள்.

அமமைாபாத்திரத்துக்கானமுக்கியத்துவமவருவதற்கஅதுஉதவுகிறது.சிலகாலமமுன்நமசமூகத்தில்கணவடனஇழந்த
ஒருசபண்தனித்துக்கழந்டதடயவளரத்துஆளாக்கவதுஎன்பதுசாதாரணவிஷயமகிடடையாது.அதுவுமஆண்
துடணயில்லாமைல்விவசாயத்டதச்சசய்வது,சமூகத்தின்பாரடவயிலருந்துதன்டனக்காத்துக்சகாள்வதுஇடவ
எல்லாவமைசபரியசவாலானவிஷயங்கள்தாம.நாற்பது,ஐமபதுஆண்டகாலத்திற்கமுன்பாரத்தால்விதடவப்
சபண்களுக்கஅப்படியானபலகடதகள்இருக்கம.அவரகள்எப்படிஎல்லாமபாடபட்டகடமபத்டதக்
காப்பாற்றனாரகள்,பிள்டளகடளவமைவலசகாண்டவந்தாரகள்எனப்வபசுமகடதகள்.அப்படித்தான்அந்தப்
பாத்திரத்துக்கானமுக்கியத்துவமவருகிறது.
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79.சாதியத்டதஒழிக்கஅந்தந்தஆதிக்கச்சாதியிலருந்வதசுயவிமைரசனத்துடைன்கூடியவநரடமையானகரல்கள்சாதிய
அராஜேகங்கடளக்கண்டித்துசவளப்படைவவண்டமஎனநிடனக்கிவறன்.அத்தடகயசதாருவலுவானகரல்தான்பூக்கழி
நாவலல்உங்களுடடையதுஎனநிடனக்கிவறன்.“ஓரஎழுத்தாளன்ஒருவபாதுமசாதிடயஆதரித்துஎழுதமுடியாது”என
நிலஞ்சனாராயுடைனானஉடரயாடைலல்கறப்பிட்டீரகள்.

நீங்கள்சசால்லுமகருத்துக்கள்சபருமபாலுமஎனக்கஉடைன்பாடைாகத்தான்இருக்கின்றன.(சிரிக்கிறார.)

சபருமபாலானஎழுத்தாளரகள்உணரச்சிடயத்தூண்டமசாதிமைாதிரியானவிஷயங்கடள,அதிலருக்கமசிக்கல்கடளப்
வபசுவடதத்தவிரத்துவிடவாரகள்.அதுதான்சபாதுவானநடடைமுடறயாகஇருக்கிறது.அதுசாரந்தசிக்கல்கள்
வருடகயில்சமைௌனத்டதக்கடடைபிடிப்பதுஎன்றுமஇருந்துவிடவாரகள்.

நான்மைாரக்ஸயப்பின்பலத்திலுமசபரியாரமீதானஈடபாட்டிலுமவந்தகாரணத்தால்படடைப்பிலுமஇந்த
விஷயங்கடளத்தாராளமைாகக்சகாண்டவரவவண்டமஎனநிடனக்கிவறன்.ஓரஎழுத்தாளனுக்கஇந்தமைாதிரியானஒரு
கடைடமைஇருக்கிறது.சாதிஎன்பதுநமசமூகத்தில்முக்கியமைானபிரச்சடன.அதுசசலுத்துமதாக்கத்டதக்கட்டைாயம
படடைப்பவபசவவண்டமஎன்பதில்நான்சதாடைக்கத்திலருந்வதமிகத்தரமைானமைாகவுமசதளவவாடமஇருக்கிவறன்.
ஆக,என்படடைப்பகளல்இப்பிரச்சடனகள்சதாடைரந்துவருவடதப்பாரக்கலாம.பூக்கழியில்மைட்டமைல்ல;
மைற்றவற்றலுமஉண்ட.அந்தத்சதளவுவந்ததால்,என்னுடடையதுடறபடடைப்பஎன்பதால்என்னுடடையசக்திக்க
உட்பட்டஅடதசவளப்படத்துகிவறன்.

80.உங்கள்நாவல்களல்ஒட்டசமைாத்தமைானகடதநகரச்சிஎன்பதுமிகக்கடறவாகவவஇருக்கம,மைாறாய்நாவல்
எடத்துக்சகாண்டைசிக்கல்சாரந்தசமபவங்கள்மைற்றுமஉடரயாடைல்கள்வழிபாத்திரங்களன்மைனஓட்டைமும,சிக்கலன்
சூழநிடலயுமசசால்லப்படம.கங்கணம,மைாசதாருபாகன்,பூக்கழி,ஆளண்டைாப்பட்சி,அரத்தநாரி,ஆலவாயன்,பூனாச்சி
எல்லாவமைஇப்படித்தான்.என்வாசிப்பில்இடதஇத்தடனசதாடைரச்சியாய்ஒருபாணிவபால்சசய்தஇன்சனாரு
எழுத்தாளடரக்கண்டைதில்டல.படனவில்இடதஉங்கள்வலுவானதனித்துவமைாகப்பாரக்கிவறன்.இதுநீங்கள்
திட்டைமிட்டபிரக்டஞப்பூரவமைாகப்பின்பற்றுமஉத்தியா?

நீங்கள்சசால்லுமவபாதுதான்இந்தமைாதிரியானஒருசபாதுத்தன்டமைஇருப்பவதசதரிகிறது.நான்அப்படித்திட்டைமிட்ட
எழுதுவதில்டல.திட்டைமிடைாமைவலவயசிலபாணிகள்அடமைந்துவிடம.அதுமைாதிரிஇருக்கலாம.

81.உங்கள்நாவலன்கடதஎன்னஎனக்வகட்டைால்சசால்லமுடியாது.அதுசிறயசமபவமைாகஇருக்கம.அதற்கமுன்பம
பின்பமைானசமபவங்களுமஅடதசயாட்டியமைனவவாட்டைங்களுமதான்நாவலாகவிரிகிறது.மைற்றவரகளுடடையடவ
வபாலசபரியகடதநகரச்சிஏதுமஇருப்பதில்டல.அடதடவத்துக்வகட்கிவறன்.

கடதசசால்லலுக்கமநாவலுக்கமஉள்ளவவறுபாடஎன்றுஅடதநான்கருதுகிவறன்.நாவல்ஒருவாழக்டகடய
முன்டவப்பது.அதனால்ப்ளாட்(Plot)என்றுசசால்லுமமைரபானகடதசசால்லுமவிஷயமநாவலல்இருக்கவவண்டம
எனநான்நிடனக்கவில்டல.அடதத்தாண்டிவாழக்டகடயப்முன்டவக்கவவண்டம.அந்தப்பாரடவஉள்வளாடவதால்
நீங்கள்சசால்வதுவபால்அப்படிஇருக்கலாம.

82.மைாசதாருபாகன்சிக்கலன்மைனஅழுத்தத்திலருந்துமீண்டவரவகாடழயின்பாடைல்கள்உதவியதுஎனச்சசால்ல
இருக்கிறீரகள்.எழுத்துஎப்படிஒருமீட்சிக்கவித்திடம?அதுஃவபண்டைசியாகத்வதான்றுகிறது!

நான்ஒவ்சவான்றுஎழுதுமவபாதுமஏதாவதுஒருவிதத்தில்சதளவும,என்னிடைமிருக்கமஏதாவதுசிக்கலலருந்து
விடபாடமகிடடைப்பதுஇயல்ப.எல்லாவற்றலுமஅப்படிஉணரந்திருக்கிவறன்.சிலபடடைப்பகளல்மிகப்சபரும
விடபாடகிடடைக்கம.சிலவற்றல்அதுசராமபச்சிறயதாகஇருக்கம.

சிலவிஷயங்கடளக்கடைப்பதற்கஎழுதுவதுஉதவிஇருக்கிறது.எழுதுவதன்மூலமைாககடைப்பதுஎன்பதுஒன்று;
கடைப்பதற்காகவவஎழுதுவதுஎன்பதுஇன்சனான்று.அப்படிஇரண்டவிதமைாகவுமநடைக்கம.

வகாடழயில்பாடைல்கள்எழுதியது,நான்எழுதக்கூடைாதுஎன்றுமுடிவுசசய்திருந்தசந்தரப்பம.அப்வபாதுஇரண்ட,மூன்று
மைாதங்கள்உண்டமையிவலவயஏதுமஎழுதவில்டல.ஒருசந்தரப்பத்தில்ஒருதூண்டதல்என்டனஅறயாமைல்வருகிறது.
அதிலலருந்துசதாடைங்கித்சதாடைரந்துகவிடதகள்எழுதிவனன்.அவற்டறப்பிரசுரமசசய்வவன்என்சறல்லாமஇல்டல.
இயல்பிவலவயகவிடதஒருசபரியமைருந்துவபாலஇருந்தது.
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83.ஆடகடளஉருவகமசசய்துஎழுதுவதுபூனாச்சிக்கமுன்வகாடழயின்பாடைல்கள்சதாகப்பிவலவயசதாடைங்கி
விட்டைதல்லவா?அப்வபாவதஅந்தமைாதிரியானதிட்டைமமைனதில்உருவாகிவிட்டைதா?

இல்டல.அப்வபாதுஇப்படிஒருநாவல்எழுதவவண்டமஎன்றஎண்ணசமைல்லாமஇல்டல.நான்சசான்னதுவபால்
அந்தக்கவிடதகடளப்பிரசுரமசசய்வவாமஎன்றஎண்ணமகூடைக்கிடடையாது.அதுவதான்றத்வதான்றஎழுதியடவதாம.
அதன்பிறகஇந்தவழக்கில்தரப்சபல்லாமவந்ததற்கப்பின்பத்தகங்கடளமைறுபதிப்பச்சசய்யலாமஎன்றுசசான்ன
வபாதுஏதாவதுபதியபடடைப்பஇருந்தால்நன்றாகஇருக்கமஎனநிடனத்வதன்.எழுதலாமஎனமுன்பதரமைானித்து
டவத்திருந்தடவகடளஒவ்சவான்றாகவயாசித்துப்பாரத்தவபாதுஅடவஎவற்டறயுமஎழுதுமமைனநிடலஅப்வபாது
இல்டல.சரி,சாதாரணமைாகஓரஆட்டின்வாழக்டகடயஎழுதிப்பாரப்வபாம,ஒருகறுநாவல்வபால்எழுதுவவாமஎன்று
வதான்றயது.

எப்படிவருமஎன்கிறமுன்முடிசவல்லாமஇல்லாமைல்தான்எழுதிவனன்.இதுவபால்முன்தரமைானமஇல்லாமைல்
எழுதுவதுஎன்பதுஅவனகமைாகஅதுதான்முதல்முடற.அப்படிஎழுதஆரமபித்துஎன்டனஅறயாமைல்இவ்வளவு
விஷயங்கள்வந்துஇத்தடனசபரியநாவலாகஅதுஉருவாகிவிட்டைது!

84.2015 ல்கிட்டைத்தட்டைமைாசதாருபாகன்பிரச்சடனநிகழந்துமுடிந்திருந்தசமையமதமிழமின்னிதழுக்கஅளத்த
வநரகாணலல்யுவன்சந்திரவசகரதமிழகத்தில்எழுத்தாளரகள்படடைப்பகளுக்காகபிற்வபாக்கசக்திகளால்
மிரட்டைலுக்கள்ளாகமவபாக்கஅதிகரித்துவருமசூழடலஎதிரசகாள்ளுமவழிகள்கறத்துக்வகட்டைவபாதுயதாரத்தவாத
எழுத்துஅமமைாதிரிஇடைரகடளக்சகாண்டவருகிறதுஎன்றால்வமைஜிகல்ரியலசமஉள்ளட்டைவவறுமுடறகடள
முயற்சித்துப்பாரக்கலாமஎன்றுசசால்லஈசாப்நீதிக்கடதகடளஉதாரணமகாட்டினார.மைனிதரகளன்இயல்பகடள
மிருகங்கள்மீவதற்றஅவற்டறவாதமசசய்யடவத்தடதச்சுட்டிஅக்கடதகள்எழுதப்பட்டைசூழடலக்காரணமைாய்ச்
சசான்னார.அடதவாசித்தரகளாஎனத்சதரியவில்டல.ஆனால்அன்றுயுவன்சசான்னடதத்தான்பூனாச்சிநாவலல்
சசய்திருக்கிறீரகள்.

இருக்கலாம.அதுமைாதிரிசவவ்வவறுவடிவங்களுக்கப்வபாகவவண்டியஅவசியமஇப்வபாதுஏற்பட்டவிட்டைதுஎன்று
தான்நிடனக்கிவறன்.நான்இனிஎழுதுவவதகூடைபடழயமுடறப்படிஇருக்கமைாஎன்றசந்வதகமஎனக்கஇருக்கிறது.
வவறுவடிவங்கள்அல்லதுயதாரத்தவாதத்திவலவயகூடைவவறுமுயற்சிகள்சசய்யவவண்டம.ஆனால்படழய
முடறப்படிசசய்யமுடியாதுஎன்றசதளவுமைட்டமவந்துவிட்டைது.

85.கூளமைாதாரியுமபூனாச்சியுமடமைச்சரடில்ஒற்றுடமைகள்சகாண்டிருப்படதஉணரகிவறன்.ஒருவவடளமைனிதரகடள
டவத்துஎழுதிஇருந்தால்பூனாச்சியுமஒருதலத்தியப்பிரதியாகவந்திருக்கக்கூடம.

ஒருவவடளநீங்கள்சசால்வதுமைாதிரிவந்திருக்கமைாஎனத்சதரியவில்டல.இடதக்கறயீடைாகடவக்கவவண்டம
என்வறாஉருவகமைாகடவக்கவவண்டமஎன்வறாஎதுவுவமைஇல்லாமைல்சாதாரணமைாகஒருசவள்ளாட்டின்வாழக்டகடய
எழுதுவதுஎன்றுதான்எழுதிவனன்.என்டனயுமஅறயாமைல்சிலஇடைங்கள்அப்படியானஅரத்தங்கள்தருவதற்கான
வாய்ப்பாகமைாறவிட்டைது.அதுஒன்றுமசசய்யமுடியாது.

86.வகாடழயின்பாடைல்கள்பற்றயபதிப்பகக்கறப்பில்அக்கவிடதகளல்உங்கள்துயரமும,ஆற்றாடமையும,
கழிவிரக்கமும,வகாபமும,ஏளனமுமமைட்டவமைசவளப்பட்டிருக்கிறது,கற்றமசாட்டமசதானிஇல்டல,கவிடதயின்
சதய்வசமைாழியில்சாபத்திற்கச்சசாற்கள்இல்டலஎன்றுசசால்லப்பட்டிருக்கிறது.ஆனால்பூனாச்சியில்விலங்ககள்
வநாக்கிநகரந்தஇலக்கியவனவாசத்டதசமூகமமீதானஉங்களன்அடடையாளக்வகாபமஎன்வறஎண்ணுகிவறன்-
ஒருவடகயில்சாபமஎன்றுகூடைச்சசால்லலாம.அதாவதுமைனிதரகடளஎழுதினால்தாவனஎதிரக்கிறீரகள்,ஓரஆட்டடை
டவத்துஎழுதுகிவறன்,என்னசசய்வீரகள்பாரக்கலாமஎன்றசதானிமைட்டமைல்லாதுஇப்படியானகீழடமைநிடற
மைனிதரகடளக்சகாண்டநான்கடதசடமைக்கமுடியாதுவபாஎன்றுசசால்வதாகவுமஎண்ணுகிவறன்.

(சிரிக்கிறார.வயாசிக்கிறார.)ஒருபடடைப்பாளன்தன்வகாபத்டத,வருத்தத்டத,ஏன்மைகிழச்சிடயக்கூடைப்
படடைப்பரீதியாகத்தான்சவளப்படத்தமுடியுமஎனநிடனக்கிவறன்.அப்படிப்பட்டைஒருசவளப்பாடதான்.

87.பட்டியில்மைற்றஆடகளுடைன்இரவில்கட்டிடவக்கப்படமபூனாச்சியுமபூவனுமஇடணயுமகாட்சி
மைாசதாருபாகனில்சபான்னாதிருவிழாவில்மைடலக்கப்வபாய்க்கலக்கமஇடைத்வதாடஏவனாஇடணடவத்துப்
பாரக்கத்வதான்றுகிறது.என்பிரடமையா?

(சபரிதாய்ச்சிரிக்கிறார.)உங்கள்பிரடமைதான்.
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88.பூனாச்சியில்மைனிதரகள்மைனிதரகவளாடவபசுகிறாரகள்.ஆடகள்ஆடகவளாடவபசுகின்றன.இதுவடரசரி.ஆனால்
மைனிதரகள்வபசுமபாடஷஆடகளுக்கப்பரிவதுவபால்பிற்பகதியில்சிலஇடைங்கள்உண்ட.அதுதரக்கத்துக்கப்பறமப
அல்லவா?(அசுரவலாகத்தின்தரக்கங்களுக்கஅடவசபாருந்தியுமஇருக்கலாம!)

நீங்கவளபதிலுமசசால்லவிட்டீரகள்.(சிரிக்கிறார.)

சவள்ளாட்டடைஓரஉயிரப்பள்ளஜீவனாகப்பாரத்துஎழுதவவண்டமஎன்றஎண்ணத்தில்வந்ததுதான்.

அப்பறமசவள்ளாடகளுக்கமைனிதரகளன்பாடஷபரியவுமசசய்யும.எனக்கநிடறயஆடகவளாடபழக்கமுண்ட.
சவள்ளாட்டின்கரடலடவத்துஅதுஎதற்காகக்கரசலழுப்பகிறதுஎனஉணரந்துசகாள்ளமுடியும.அதுஒவரமைாதிரி
இருக்காது.தன்ஒவ்சவாருவதடவக்கம,ஒவ்சவாருஉணரத்தலுக்கமஒவ்சவாருமைாதிரிகரல்சகாடக்கம.ஆடகவளாட
பழகியவரகளுக்கஅதுபரியும.அவிழத்துவிடைச்சசால்லக்கத்துகிறது,தண்ணீருக்கக்கத்துகிறதுஎன்பதுமைாதிரியான
வித்தியாசங்கள்சதளவாகத்சதரியும.எப்படிஅடதநாமபரிந்துசகாள்கிவறாவமைா-மைனிதரகவளாடஅதுபழகவதால்-
மைனிதரகள்வபசுமபாடஷசந்வதாஷத்தில்வருகிறதா,வருத்தத்தில்வருகிறதாஎன்படதஆடகள்பரிந்துசகாள்ளும.

வமைய்ச்சலுக்கவவகமைாகப்வபாய்க்சகாண்டிருக்கமஓரஆட்டடைநீங்கள்ஓரஅதட்டைலன்மூலமைாகநிறுத்தமுடியும.
எனில்அதற்கமைனிதரகளன்பாடஷகடளயுமஅதிலருக்கமஉணரவுகடளயுமபரிந்துசகாள்ளமுடியுமஎன்பதற்கான
சாத்தியமஇருக்கத்தாவனசசய்கிறது!

89.என்பூனாச்சிவிமைரசனக்கட்டடரயில்“சப.முருகனின்மிருகங்கள்வபரழவக.ஆனால்அடத்தமுடறமைறுபடி
சபருமைாள்முருகனின்மைனிதரகடளச்சந்திக்கவிருமபகிவறன்”என்றுசசான்வனன்.நடைக்கமைா?அல்லதுவிலங்ககள்தாம
எமைக்கவிதிக்கப்பட்டைதா?

(சிரிக்கிறார.)சதாடைரந்துவிலங்ககடளடவத்துத்தான்எழுதவவண்டமஎன்சறல்லாமஏதுமகங்கணமகட்டிக்
சகாள்ளவில்டல.அடத்துஎன்னஎழுதுவதுஎன்பதுபற்றஇன்னுமஏதுமதரமைானமசசய்யவில்டல.என்னஎழுதத்
வதான்றுகிறவதாஅடதஎழுதலாமஎன்றுதான்இருக்கிவறன்.

அதுநீங்கள்நிடனப்பதுவபால்மைனிதரகளாகஇருக்கலாம.

90.தற்வபாதுஎன்னஎழுதிக்சகாண்டிருக்கிறீரகள்?

இப்வபாதுஎதுவுமஎழுதவில்டல.இப்வபாதுபடிப்பதற்கமஎழுதுவதற்கமைானஅவகாசமஎனக்கஇல்லாமைல்
இருக்கிறது.இதுமைாதிரிசபாதுசவளயில்நான்பங்வகற்பதுஎன்றுவந்தபிறகநிடறயநிகழச்சிகளல்கலந்துசகாள்ள
வவண்டிஇருக்கிறது.நிடறயக்கட்டடரகள்எழுதவவண்டிஇருக்கிறது.சிலஆங்கிலப்பத்திரிடககளலருந்துகூடை
கட்டடரகள்வகட்கிறாரகள்.(“நீங்கவளவநரடியாகஆங்கிலத்தில்எழுதுகிறீரகளா?”எனக்வகட்கிவறன்.“இல்டல,
தமிழில்எழுதிக்சகாடத்துவிடவவன்”என்கிறார.)நிகழச்சிகளல்ஏதாவதுவபசவவண்டிஇருக்கிறது,அதற்காகத்தயார
சசய்வது,அந்தமைாதிரியானவவடலகள்சசய்துசகாண்டிருக்கிவறன்.இதற்சகல்லாவமைஇப்வபாடதக்கவநரமசரியாக
இருக்கிறது.

அதற்கவநரமஒதுக்கவவண்டமஎன்றுதான்நிடனக்கிவறன்.ஏசனனில்எத்தடனவயாவபரஇந்தப்பிரச்சடனவந்த
வபாதுஆதரவுக்கரல்எழுப்பியவரகள்,வபாராடியவரகள்எல்லாமஇருக்கிறாரகள்.அவரகள்ஒருநிகழச்சிக்கவரச்
சசால்லஅடழக்கமவபாதுஅடதத்தவிரக்கமுடியாமைல்வபாகிறது.

அடத்தபடடைப்பஎன்னசவனத்சதரியவில்டல.சிலசிறுகடதகள்எழுதவவண்டமஎன்றுவதான்றயது.ஆனால்
அதற்கானஅவகாசமகிடடைக்கவில்டல.இன்னுமசகாஞ்சமநாசளடத்துத்தான்சசய்வவன்.

91.எதிரகாலத்திட்டைங்கள்என்ன?

ஏற்கனவவஅதுமைாதிரிநிடறயத்திட்டைங்கள்எல்லாமடவத்திருந்வதன்.அடவஎல்லாவற்டறயுமஇனிச்சசய்யமுடியும
எனஎனக்கத்வதான்றவில்டல.அவற்டறச்சசய்வதற்கானதூண்டதல்மைறுபடிவருமைாஎனத்சதரியவில்டல.சகாங்க
வட்டைாரச்சசால்லகராதிடயமைறுபதிப்பசகாண்டவருவதற்காகசுமைாரபதிடனந்துவருடைங்களாகக்கூடதல்சசாற்கள்
வசகரித்துசிலவவடலகள்சசய்துடவத்திருக்கிவறன்.அடதக்கட்டைாயமமுடித்துக்சகாண்டவரவவண்டமஎன்ற
எண்ணமஇருக்கிறது.ஒருமிகப்சபரியநாவல்எழுதவவண்டமஎன்றதிட்டைமுமஉண்ட.அடதயுமசசய்யவவண்டம
எனநிடனத்திருக்கிவறன்.
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92.இதுகாவியங்களன்காலமவபாலருக்கிறது.ஒருசபருநாவவலாஅல்லதுகாவியவமைாபடனயுமஎண்ணமுண்டைா?
வட்டைாரவழக்கில்ஒருகாவியம!

காவியமஎன்சறல்லாமஎண்ணமில்டல.எனக்கஇந்தமைாதிரிசிறுசிறுநாவல்கள்எழுதுவதில்தான்ஆரவமுண்ட.
அப்பறமமிகப்சபரியதாகஒன்வறஒன்றுஎழுதவவண்டமஎன்றுஎண்ணமிருக்கிறது.அதுஎப்வபாதுசாத்தியமைாகம
எனத்சதரியவில்டல.அதற்கானகளசமைல்லாமகூடைநான்ஏற்கனவவதரமைானித்துடவத்ததுதான்.அடதஎழுதுவதற்கான
ஒருசந்தரப்பமஅடமையவவண்டம.

93.அண்ணன்மைாரகடதடயநாவலாக்கமதிட்டைமஇன்னுமஉயிரப்படைன்உள்ளதா?இதுவடரஅவ்விஷயத்தில்நீங்கள்
சசய்துள்ளபங்களப்பகடளச்சசால்லுங்கள்.

அடதஎங்வகசசால்லஇருக்கிவறன்?எங்வகபடித்தரகள்அடத?(பதாடகவநரகாணலல்சசால்லஇருந்ததாகச்
சசால்கிவறன்.)இப்வபாதுஅண்ணன்மைாரகடதடயஎழுதுவதாகஇல்டல.அதுசதாடைரபாய்சிலகட்டடரகள்எழுதி
இருக்கிவறன்.வமைலுமசிலஆய்வுக்கட்டடரகள்எழுதிஅண்ணன்மைாரசாமிகடதசதாடைரபானஓரஆய்வுநூடலக்
சகாண்டவரவவண்டமஎனத்திட்டைமிட்டிருந்வதன்.அதில்ஒருசின்னவிஷயத்டதஎடத்துக்சகாண்டநாவல்எழுதும
திட்டைமிருந்தது.இப்வபாதுஅப்படிமைனநிடலஇல்டல.

94.“Ihaveactuallyshelvedsomewritingprojects”என்றுடடைமஸ்ஆஃப்இந்தியாவநரகாணலல்சசால்லஇருக்கிறீரகள்.
அடவஎன்னஎன்னஎன்றுசதரிந்துசகாள்ளலாமைா?

இப்வபாதுஅண்ணன்மைாரகடதசசான்வனவன!

நாவல்களுக்கநிடறயத்திட்டைமிருந்தது.அதில்எதுதிருமபஉயிரப்வபாடவருமஎனத்சதரியவில்டல.அந்தமைாதிரியான
எல்லாவற்றலுமஒருவிருப்பமின்டமைஎனக்கஇருக்கிறது.என்டனப்பதிதாக்கிக்சகாள்ளவவண்டமஎன
நிடனக்கிவறன்.அப்படிஆக்கிக்சகாள்ளுமவபாதுபூனாச்சிமைாதிரிஏதாவதுபதுவிஷயங்கள்,இதுவடரதிட்டைமிடைாத
ஒன்றுஎன்டனஇழுத்துப்வபாய்விடவதற்கானவாய்ப்பஉண்ட.அப்படிஇருக்டகயில்ஏற்கனவவடவத்திருந்த
விஷயங்கள்நடடைமுடறக்கவருமைாஎனத்சதரியவில்டல.

95.சசன்டனயில்சகாஞ்சகாலமவசித்தவரநீங்கள்.முடனவரபட்டைகாலமஒன்று.மைாசதாருபாகன்exileஒன்று.நகர
வாழடவடமையமைாக்கிஅல்லதுபின்பலமைாக்கிநாவல்எழுதுமஎண்ணமுண்டைா?

வவறுவடகயானதுஎழுதவவண்டமஎன்றுதான்தூண்டதல்இருக்கிறது.அதுஎப்படிஎழுதுவவன்எனத்சதரியவில்டல.
அதுநகரமசாரந்ததாகவுமஅடமையலாம.

96.வட்டைாரவழக்கவாசகருக்கச்சிரமைமஅளக்கக்கூடியது.அதனாவலவயஅடதத்தவிரப்வபாருமஉண்ட.எனக்க
இப்பகதிசகஜேம.உண்டமையில்உங்கள்எழுத்துக்களல்என்ஆத்தா,தாத்தாவபான்வறாரின்கரவலஎனக்கக்வகட்கம.
மைனதுக்கமசநருக்கமைாகம.ஆனால்சஜேயவமைாகடனவயா,நாஞ்சில்நாடைடனவயா,கி.ரா.டவவயாவாசிக்கமவபாது
எனக்கக்கூடதல்சிரத்டதவதடவப்படகிறது.அதனால்சிலவாசகரகள்விலகவர.எதிரகாலத்தில்இடதஉத்வதசித்து
வட்டைாரசமைாழிதவிரத்துஎழுதுமஎண்ணமுண்டைா?

வட்டைாரவழக்டகத்தவிரத்துவிட்டஎன்னால்எழுதமுடியுமஎனத்வதான்றவில்டல.நான்பயன்படத்துமசமைாழி,
எனக்கப்பழக்கமைானசமைாழிஎன்னவவாஅடதத்தான்எழுதமுடியும.அடதத்தவிரத்துவிட்டஒருசபாதுசமைாழியில்
எழுதவவண்டமஎன்பதில்எனக்கஉடைன்பாடஇல்டல.தமிழில்எந்தப்பகதிடயடவத்துஎழுதினாலுமஅதுவட்டைார
வழக்கில்தான்இருக்கம.அதனால்அமமைாதிரிஎண்ணமில்டல.

ஆனால்வட்டைாரவழக்கவாசகருக்கஒருபிரச்சடனயாகஇருக்கமஎனஎனக்கத்வதான்றவில்டல.ஒருகாலத்தில்
இருந்திருக்கலாம.இப்வபாதுஅடதஎளதாகக்கடைக்கமுடியும.சதாடைக்கத்தில்படிப்பவரகளுக்ககி.ரா.டவவயா,
சபான்னீலடனவயாசஜேயவமைாகடனவயாஅந்நியமவபாலத்வதான்றலாம.சதாடைரந்துசிலநாவல்கடளப்படித்து
விட்டைாரகள்எனில்அமசமைாழியுமசநருக்கமைானதாகிவிடம.அதில்பயன்படத்துமசிலசசாற்கள்சபாருள்பரியாததாக
இருக்கலாம.அவற்றுக்கப்சபாருள்பாரக்கவட்டைாரஅகராதிகள்வந்துவிட்டைன.அவற்டறத்தாராளமைாகப்
பயன்படத்தலாம.படழயஇலக்கியங்கடளப்பயில்வதற்கஅகராதிஅவசியமைாகஇருக்கிறது.வட்டைாரவழக்கக்கம
சிரமைமைானஇடைங்களல்அந்தமைாதிரிபயன்படத்தலாம.

இலக்கியத்டதசராமபஎளதாகஒருவகப்ஸ்யூல்வபால்விழுங்கிவிடைமுடியாது.வாசகரகளுமசகாஞ்சமமுயற்சிஎடக்க
வவண்டம.அப்படிப்பட்டைமுயற்சியின்மூலமைாகச்சிலபரிதல்கள்கிடடைக்கம.ஒன்டறப்பரிந்துசகாண்வடைாமஎன்று
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சந்வதாஷத்டதத்தருவதாகஇருக்கம.அந்தச்சந்வதாஷத்டதஅனுபவிக்கமமைனநிடலவாசகரகளுக்கஇருந்தசதன்றால்
வட்டைாரவழக்கஎன்பதுஒருபிரச்சடனவயகிடடையாது.

97.மைாசதாருபாகன்பிரச்சடனக்கப்பின்னாலருக்கமசவகஜேனஉளவியல்என்னஎனநிடனக்கிறீரகள்?

மைாசதாருபாகன்பிரச்சடனடயப்பற்றமைட்டமவவண்டைாவமை!

98.சரி,சதாடைரபடடையசிலவகள்விகள்இருக்கின்றன.அவற்றல்மைாசதாருபாகன்பிரச்சடனகறத்தபிரச்சடனயற்றசில
வகள்விகடளமைட்டமவகட்கிவறன்.நீங்கள்விருமபினால்பதில்அளக்கலாம.இப்வபாதுவயாசித்துப்பாரக்டகயில்
மைாசதாருபாகடனஎழுதியிருக்கவவண்டைாமஎனநிடனக்கிறீரகளா?

எழுதியிருக்கவவண்டைாமஎனநான்ஒருவபாதுமநிடனக்கவில்டல.முதலவலவயஊரப்சபயருமசாதிப்சபயரும
இல்லாமைல்எழுதிஇருக்கலாவமைஎன்றுநிடனக்கிவறன்.

99.மைாசதாருபாகன்பிரச்சடனயினால்உங்களுக்கஏற்பட்டைமைனஉடளச்சலுக்கவிடலவயஇல்டல.ஆனால்அவத
சமையமஇதன்பக்கவிடளவாய்உங்கள்சபயரசரவவதசஅளவில்அறயப்பட்டள்ளதுஎன்பதுஉண்டமைவய.இனிஉங்கள்
படடைப்பகள்வவகமைாகஆங்கிலத்தில்சபயரக்கப்படைக்கூடம.உலகஅளவில்அங்கீகாரங்கள்கிட்டைலாம.இடதblessingin
discuiseஎன்பதுவபால்நிடனக்கிறீரகளா?

இப்படிப்பிரச்சடனசாரந்துஅங்கீகாரமகிடடைக்கவவண்டமஎன்றல்டல.நல்லவிதமைாக,என்படடைப்பமூலமைாகவவ
அங்கீகாரமகிடடைத்திருந்தால்இன்னமுமசந்வதாஷப்பட்டிருப்வபன்.இந்தப்பிரச்சடனயினால்தான்இந்தஅங்கீகாரம
என்றுமஎனக்கத்வதான்றவில்டல.பிரச்சடனஉருவாகி,என்படடைப்பகள்வலுகடறந்தடவயாகஇருந்திருந்தால்
இப்படியானஅங்கீகாரமஉருவாகிஇருக்கமஎனச்சசால்லமுடியாது.

100.பிரச்சடனக்கப்பிறக,நீதிமைன்றத்தரப்பக்கப்பிறகபதிதாய்வந்திருக்கமமைாசதாருபாகன்பதிப்பில்என்ன
மைாற்றங்கள்சசய்திருக்கிறீரகள்?ஊரப்சபயர,சாதிக்கறப்பகடளநீக்கிஇருப்படதஅறவவன்.அதுவபாகவவறு
ஏவதனும?ஓரஎழுத்தாளனாய்அந்தமைாற்றங்கள்சங்கடைமஅளத்ததா?

கடதப்வபாக்கில்மைாற்றமஏதுமஇல்டல.ஆனால்சிலஇடைங்கடளமைாற்றஎழுதிஇருக்கிவறன்.அதுவும
சந்வதாஷமைாகத்தான்இருக்கிறது.முதலல்இந்தமைாற்றங்கள்சசய்யக்சகாஞ்சமகஷ்டைமைாகஇருந்தது.அதற்கப்பிறக
அதுஒருமைாதிரிகஷியாகிவிட்டைது.பண்ணிப்பாரப்வபாவமைஎன்றுஜோலஆகிவிட்டைது.

101.தடடைக்கப்பின்சசன்டனக்கமைாறுதலல்சசன்றீரகள்அல்லவா?

ஆம.அங்வகப்ரஸடைன்ஸகாவலஜில்ஒன்றடரவருமபணிபரிந்வதன்.அப்பறமதரப்பவந்தபிறகமைறுபடிஇங்வக
நாமைக்கல்லுக்வகவந்துவிட்வடைன்.தற்வபாதுஆத்தூரில்பணி.

102.ஏன்மீண்டமநாமைக்கல்திருமபினீரகள்?

படிக்கமகாலத்தில்சசன்டனயில்ஏசழட்டவருடைங்கள்இருந்வதன்.அப்வபாவதசசன்டனவாழக்டகஒன்றும
பிடித்தமைானதாகஇல்டல.அந்தமைாதிரிவீட,அடடைந்திருக்கமஇடைமஇடவஎல்லாமஎனக்கப்பிடிக்காது.திறந்த
சவளயாகஇருப்பதுதான்பிடிக்கம.அப்படிவசிப்பதற்கானவாய்ப்பஅங்வகஇல்டல.

அதுஎன்மைனநிடலசாரந்தவிஷயம.அப்படிவசிப்பவரகடளஎல்லாமநான்தவறாகச்சசால்லவில்டல.ஆனால்அந்த
மைாதிரியானவசிப்பஎன்பதுஎன்னுடடையமைனநிடலக்கச்சுத்தமைாகஒத்துவரவில்டல.ஓரிடைத்திலருந்துஇன்சனாரு
இடைமவபாய்வருமஅந்தஅடலச்சலுமசுத்தமைாகஒத்துவரவில்டல.என்மைடனவியுமபலவருடைமஇங்வகவயஇருந்து
விட்டைதால்அவருக்கமஅச்சூழல்பிடித்தமைானதாகஇல்டல.

இன்சனான்றுநாங்கள்ஓய்வுசபறஇன்னுமஏசழட்டவருடைங்கவளஇருக்கின்றன.வவடலகிடடைத்தபதிதிவலவய
சசன்டனமைாறஇருந்தால்நகரவாழக்டகக்கப்சபாருந்திஇருப்வபாவமைாஎன்னவவா.இன்றுஇவ்வளவுவருடைங்கள்
இங்வகஇருந்துவிட்டபதிதாய்ப்வபாய்ப்சபாருந்துவதுசாத்தியமைானதாகஇல்டல.
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103.மைாசதாருபாகன்சதாடைரபானவழக்கில்சசன்டனஉயரநீதிமைன்றத்தரப்பின்இறுதிவரிகள்வழடமைமீறயdramatic-
ஆனஒன்று-“Lettheauthorberesurrectedtowhatheisbestat.Write.”.அதுபடடைப்பாளக்கானமைரியாடதஎனஎண்ணுகிவறன்.
அடதஅறந்தவபாதுஉங்கள்மைனநிடலஎன்னவாய்இருந்தது?

அடதச்சசான்னவபாதுஉண்டமையில்ஒருசபரியசந்வதாஷமஇருந்ததுஎனக்க.ஏவதாஒருவிதத்தில்இதுவடரக்கமைான
கஷ்டைங்கள்தரந்துவிட்டைமைாதிரியானநமபிக்டகயுமவந்தது.என்மீதுபடிந்தஒருகற்றத்தின்சாயலலருந்துவிடபட்டை
மைாதிரியானமைனநிடலவந்தது.அதற்கஅடத்துஎழுதுவவன்,எழுதமைாட்வடைன்என்பதுஅடத்தவிஷயம,ஆனால்அந்த
மைாதிரியானஒருசந்வதாஷமஇருந்ததுஅப்வபாது.

104.மைாசதாருபாகன்பிரச்சடனயில்உங்கள்கடமபம,நண்பரகள்மைற்றுமபதிப்பகமதாண்டிபலபடடைப்பாளகளும
அடமைப்பகளுமஉங்கள்பக்கமநின்றாரகள்.அதுசதாடைரபாய்நீங்கள்நன்றசதரிவிக்கவிருமபபவரகடளப்பற்ற
விரிவாய்ப்வபசலாம.

பிரச்சடனயின்வபாதுபலதரப்பிலருந்துஆதரவுசகாடத்தாரகள்.என்கடமபமமுக்கியமைானஆதரவாகஇருந்தது.
காலச்சுவடகண்ணன்பிரச்சடனவந்ததுமபதிப்பாளரானதனக்கமஇதற்கமசமபந்தமில்டலஎனவிலகவில்டல.
வவசறாருபதிப்பாளராகஇருந்திருந்தால்இந்தளவுக்கஉடைன்நின்றருப்பாரகளாஎனச்சசால்லமுடியாது.அவரஎனக்க
இருபதாண்டநண்பராகவுமஇருந்ததால்அவருக்கஎன்முடிவுகளல்உடைன்பாடஇல்டலஎன்றாலுமஎன்பக்கம
நின்றார.அப்படியானஒருபலமசராமபமுக்கியமைானது.

அடத்துஆ.இரா.வவங்கடைாசலபதியுமஎனக்கத்சதாடைரந்துஆதரவாகஇருந்தார.இவ்வளவுபரவலாகஆங்கில
ஊடைகங்களல்இவ்விஷயமசசன்றடடையசலபதிஅவரகளன்பங்களப்பமுக்கியமைானது.இந்தப்பிரச்சடனயில்என்டன
விடைவுமஉடைல்ரீதியாகவுமமைனரீதியாகவுமஅவரதான்பாதிக்கப்பட்டைார.நான்வபசாதசமையங்களல்ஊடைகங்கள்
கண்ணடனயுமசலபதிடயயுமஅணுகினாரகள்.எல்வலாருக்கமபதில்சசான்னதுமஎன்தரப்பிலருந்துவபசியதும
அவரகள்தான்.இருவருமஅவ்வளவுஆதரவாகஇருந்தாரகள்.

அதற்கப்பிறகதமிழநாடமுற்வபாக்கஎழுத்தாளரகள்கடலஞரகள்சங்கத்தடலவரச.தமிழச்சசல்வன்.அவரமுழுக்க
என்பக்கமஆதரவாகஇருந்தார.இதுசதாடைரபாய்நூற்றுக்கணக்கானகூட்டைங்கடளஅந்தஎழுத்தாளரசங்கமசாரபாக
நடைத்தினாரகள்.அவரபலஇடைங்களுக்கமவபாய்நாவடலப்பற்றவிளக்கிப்வபசினார.நான்எடத்தமுடிடவ
ஏராளமைாவனாரவிமைரசனமசசய்தவபாதுகூடைஅவரசசான்னது-“உங்களுக்கஎதுசரின்னுபடவதாஅடதச்சசய்ங்க,
நீங்கஎதுசசஞ்சாலுமநான்உங்களஆதரிப்வபன்.”.அமமைாதிரிஒருநிபந்தடனயற்றஆதரவுஅவரிடைமிருந்துவந்தது.
தமிழச்சசல்வன்ஒருமைாரக்ஸயவாதி,முற்வபாக்கஎழுத்தாளர.அவசரல்லாமகண்கலங்கியடதஅந்தச்சமையத்தில்நான்
பாரக்கமுடிந்தது.அவ்வளவுசநகிழவானஒருமைனிதராகஅவடரக்கண்வடைன்.சலபதிகூடைஅப்வபாதுகண்கலங்கினார.
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இந்தமூவரதவிரத்துஎன்னுடைன்வபச்சுவாரத்டதக்கவந்தவழக்கறஞரசுவாமிநாதன்.அவரசசய்ததுமமுக்கியமைானஓர
உதவி.அவரசகாள்டகரீதியாகஎன்வனாடஒத்துப்வபாகிறவரகிடடையாது.ஆனாலுமஇந்தவிஷயத்தில்அவரஎன்
பக்கமநின்றார.எல்லாவிதமைானஉதவிகடளயுமசசய்தார.களத்தில்மைட்டமில்லாமைல்நீதிமைன்றத்திலுமவதடவப்படம
எல்லாவற்டறயுமஅவவரமுன்னின்றுசசய்தார.

அப்பறமதமிழநாட்டில்கிட்டைத்தட்டை99%எழுத்தாளரகள்எனக்கஆதரவாகஇருந்தாரகள்.இதற்கமுன்பவவறுஏதாவது
ஒருசபாதுப்பிரச்சடனக்கஇவ்வளவுஎழுத்தாளரகள்ஒன்றுவசரந்திருக்கிறாரகளாஎன்றுஎனக்கச்சசால்ல
முடியவில்டல.லக்ஷ்மிமைணிவண்ணன்,வகாணங்கிஇவரகளன்ஏற்பாட்டில்சசன்டனயில்நடைந்தஒருசபரிய
வபாராட்டைத்தில்முந்நூறுக்கமவமைற்பட்டைஎழுத்தாளரகள்பங்சகடத்துஅடதநடைத்திஇருக்கிறாரகள்.அசதல்லாம
எனக்கஒருமிகப்சபரியஆதரவாகஇருந்தது.மூத்தஎழுத்தாளரகளலருந்துஇளமஎழுத்தாளரகள்வடரஎல்லாத்
தரப்பிலருந்துவமைஎனக்கஆதரவுஇருந்தது.இந்துத்துவக்சகாள்டகடயஆதரித்துஎழுதுபவராகஅறயப்படம
அரவிந்தன்நீலகண்டைன்கூடைகருத்துரிடமைசாரந்துஎன்டனஆதரித்தார.அப்படிப்பலதரப்பிலருந்துமஎழுத்தாளரகள்
ஆதரித்தாரகள்.

என்மைாணவரகள்என்பக்கமபலமைாகவுமஆதரவாகவுமஇருந்தாரகள்.அந்தச்சமையத்தில்மைாணவரகளுமநண்பரகளும
இல்டலஎன்றால்நான்அந்தச்சூழடலக்கடைந்துவந்திருக்கமுடியுமைாஎனத்சதரியவில்டல.

இந்தவிஷயத்டதப்பரவலாகக்சகாண்டவபாய்ச்வசரத்ததிலும,பிரச்சடனயின்பலவகாணங்கடள
சவளப்படத்தியதிலுமஊடைகங்களுக்கப்பங்கண்ட.கறப்பாய்TheHinduசதாடைரந்துஇடதப்பற்றயசசய்திகடள,
கட்டடரகடளசவளயிட்டஇந்தியஅளவில்ஒருசபருமஆதரடவஉருவாக்கியது.தமிழதிஇந்துவுக்கமஇதில்
பங்கண்ட.சமைஸ்எழுதிய‘தமிழநாட்டில்தான்இருக்கிறதாதிருச்சசங்வகாட?’என்றகட்டடரஅத்தடனசபரிய
அளவுக்கரீச்ஆனது.அப்படிஊடைகங்களுக்கமஒருசபரியபங்கண்ட.

அரசியல்கட்சியினரபலருமஆதரவுசதரிவித்தாரகள்.விடதடலச்சிறுத்டதகள்கட்சித்தடலவரசதால்.திருமைாவளவன்,
காங்கிரஸ்கட்சியின்அப்வபாடதயதடலவரஈவிவகஎஸ்இளங்வகாவன்,கமயூனிஸ்ட்கட்சித்தடலவரகள்
ஜி.ராமைகிருஷ்ணன்,இரா.நல்லகண்ணுஉள்ளட்வடைாரசதரிவித்தஆதரவுமஅவரகள்முன்சனடத்தவபாராட்டைங்களும
முக்கியமைானடவ.அ.மைாரக்ஸ்,வவ.வசந்திவதவி,வீ.அரசுஉள்ளட்டைசமூகஆரவலரகள்நடைத்தியஊடைகச்சந்திப்பம
கறப்பிடைத்தக்கது.சமூகவடலதளங்களல்இயங்கவவாரின்கரல்களுமஆதரவாகஎழுந்தன.சகாங்கப்பகதியில்
வாழுமஎழுத்தாளரக.சின்னப்பபாரதி,ஆய்வறஞரசபா.வவல்சாமிஉள்ளட்வடைாருமசபருமஅதிகாரிகள்பலரும
எனக்கஆதரவாகக்கருத்துத்சதரிவித்துமசசயலாற்றயுமஉதவினர.வகரளத்திலுமபிறமைாநிலங்களலுமசவளப்பட்டை
ஆதரவுக்கரல்கள்கணக்கிலடைங்காதடவ.அப்வபாதுசசன்டனயில்நடடைசபற்றதிஇந்துஇலக்கியத்திருவிழா,
சஜேய்ப்பூரஇலக்கியத்திருவிழாஆகியவற்றல்தனிஅமைரவுகள்அடமைத்துஆதரவுக்கரல்கடளஎழுப்பினர.

இப்படிநான்நன்றசசால்லவவண்டியபட்டியல்முடிவில்லாதது.முகமசதரியாதஎத்தடனவயாவாசகரகள்.
காலத்திற்கமநான்நன்றக்கடைன்பட்டைவனாகத்தான்இருந்தாகவவண்டம.

105.தமிழநாடமுற்வபாக்கஎழுத்தாளரகடலஞரகள்சங்கமஅடமைப்டபஅதுகறத்தவிமைரசனங்கவளாடஎதிரமைடறப்
பிமபத்தில்வகள்விப்பட்டவந்தஎனக்க,உங்கள்விஷயத்தில்அவரகள்சசய்தஆக்கப்பூரவப்பணிடயக்கண்டைபின்ஒரு
மைரியாடதவந்திருக்கிறது.

தமிழநாட்டில்சசயல்படமஇலக்கியஅடமைப்பகளல்சபரியதுஅதுதான்.தமிழச்சசல்வன்,சு.சவங்கவடைசன்,ஆதவன்
தட்சண்யாஇவரகள்எல்லாமசபாறுப்சபடத்துக்சகாண்டைபின்அதன்சசயல்பாடகள்பலவிதங்களல்
விரிவடடைந்திருக்கிறது.எந்தத்தரப்டபச்வசரந்தஇலக்கியவாதிகளாகஇருந்தாலுமஅவரகளன்படடைப்டபவாசிப்பது
என்றகண்வணாட்டைவமைமுக்கியமைானமைாற்றமதான்.முற்வபாக்கஎழுத்டதமைட்டவமைவாசிக்கவவண்டம
என்பசதல்லாமஇப்வபாதுஇல்டல.அந்தஅடமைப்பமிகஜேனநாயகப்பூரவமைானதாகவுமஎல்லாத்தரப்ப
எழுத்தாளரகளுடைனுமசதாடைரடபப்வபணுமஒன்றாகவுமகடைந்தபத்து,பதிடனந்துஆண்டகளல்மைாறஇருக்கிறது.அது
சராமபஆவராக்கியமைானவிஷயம.

106.என்வபால்உங்கடளக்சகாண்டைாடமவாசகரகள்பலரஇருக்கிறாரகள்என்பதில்ஐயமில்டல.ஆனால்சக
எழுத்தாளரகளன்அங்கீகாரமஉங்களுக்கிருப்பதாய்நிடனக்கிறீரகளா?மைாசதாருபாகன்பிரச்சடனயின்வபாது
உங்களுக்கஆதரவளத்தபலபடடைப்பாளுடமைகள்நாவலன்இலக்கியஅந்தஸ்து(உங்களுடடையதுஎன்றும
சகாள்ளலாம)கறத்துமைழுப்பலாய்க்கடைந்துவிட்ட(சிலரசவளப்படடையாய்நிராகரித்தாரகள்)சபாதுவாய்படடைப்பச்
சுதந்திரத்திற்கமைட்டமஆதரவுக்கரல்எழுப்பினாரகள்.அடதஎப்படிப்பாரக்கிறீரகள்?

படடைப்பசாரந்துகருத்துவவறுபாடகள்இருக்கலாம.என்நாவடலஉயரந்தகடலப்படடைப்சபன்றுஎல்லாத்
தரப்பினருவமைஏற்றுக்சகாள்ளவவண்டமஎன்றஎதிரபாரப்பஎனக்கக்கிடடையாது.எழுத்தாளரகளடைமும,
விமைரசகரகளடைமும,வாசகரகளடைமுமஇந்தப்பிரச்சடனக்கமுன்பமவபாதுமைானஅங்கீகாரமஎனக்கஇருந்ததாகத்தான்
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நிடனக்கிவறன்.அதுசதாடைரபாய்மைனநிடறவவாடமதிருப்திவயாடமதான்இருந்வதன்.அடதத்தாண்டிஇன்னும
எங்சகங்சகல்லாவமைாவபாகவவண்டமஎன்றஎண்ணமுமஎனக்கஇல்டல.

எனக்கஎன்னவதான்றுகிறவதாஅந்தவிஷயங்கடளஎழுதுகிவறன்.அதற்கஎன்னஅங்கீகாரவமைாஅதுகிடடைத்தால்
வபாதுமஎன்பதுதான்என்எண்ணம.என்வாழக்டகப்பாரடவயுமகூடைஅதுதான்.நான்சராமபப்பரபரப்பான
ஆளாகவவாமுக்கியஸ்தனாகவவாஇருக்கமதன்டமைடயவிருமபமஆள்இல்டல.இப்வபாதுதிடீசரனக்கிடடைத்த
பரபரப்டபஎதிரசகாள்வதில்எனக்கஏராளமைானசங்கடைங்கள்இருக்கின்றன.

அதனால்படடைப்பசாரந்துகிடடைத்தஅங்கீகாரங்கள்எனக்கப்வபாதுமைானதாகத்தான்இருக்கிறது.என்னுடடைய
படடைப்டபஏற்றுக்சகாள்ளலாம,நிராகரிக்கலாம.ஒருமுப்பதாண்டகளாகஎழுதிக்சகாண்டிருப்பவன்என்ற
அடிப்படடையில்இந்தமைாதிரியானவிஷயங்கடளக்கடைந்துஒருவிஷயத்டதஅணுகவவண்டமஎன்படத
உணரந்திருக்கிவறன்.எழுதத்சதாடைங்கியஏசழட்டஆண்டகளவலவயஇடதவந்தடடைந்துவிட்வடைன்.அதனால்
நிராகரிப்பகள்எனக்கஒருசபரியதாக்கத்டதஏற்படத்தாது.

107.தமிழஎழுத்தாளரகள்வபாதுமைானஅளவுமைாசதாருபாகன்பிரச்சடனயில்எதிரவிடனஆற்றயதாகநமபகிறீரகளா?
சஜேயவமைாகன்சிலநடைவடிக்டககடளச்சிபாரிசுசசய்திருந்தார-ஓரஅடடையாளமைாகஒருநாள்பத்தகக்கண்காட்சிடய
மூடவது,கருத்துரிடமைக்கஎதிராகச்சசய்யப்படமநடைவடிக்டககளுக்கஎதிராகஎழுத்தாளரகள்அடனவரும
டகசயழுத்திட்டைஒருசபரியமைனுடவகடியரசுத்தடலவருக்கஅளப்பது,திருச்சசங்வகாட்டில்கருத்துரிடமைக்கஎதிராக
நிகழந்தமிரட்டைடலஅங்கள்ளஅரசுஅதிகாரிகள்அங்கீகரித்ததற்கஎதிராகவதசியஅளவில்எழுத்தாளரகடள
இடணத்துக்சகாண்டஉச்சநீதிமைன்றத்தில்வழக்கத்சதாடப்பது.ஆனால்இவற்றல்ஏதுவமைநடைக்கவில்டல.அதுபற்ற
என்னநிடனக்கிறீரகள்?

இந்தமைாதிரியானசூழடலஎதிரசகாள்வதுஎல்வலாருக்கவமைபதிது.ஏற்கனவவவஜோடிக்ரூஸுக்கப்பிரச்சடனவந்தது.
சஹச்.ஜி.ரஸுடலஊரவிலக்கமசசய்தாரகள்.சல்மைாவுக்கப்பிரச்சடனகள்வந்தன.இடவஎல்லாவமைபாரத்தால்அந்தந்த
இடைத்தில்அந்தந்தசூழலல்எதிரசகாள்வதுமைாதிரியானடவ.

மைாறாகஎன்னுடடையதுதான்அடதத்தாண்டியஒருசபரியபிரச்சடன.அதனால்இப்படியானஒருசிக்கடல
எதிரசகாள்வதுஎன்பதுதமிழச்சூழலுக்வகபதிது.எழுத்தாளரகளுக்கமஅப்படித்தான்.அச்சூழலல்சஜேயவமைாகன்சில
வயாசடனகள்சசால்லஇருக்கிறார.அவதவபால்பரீக்ஷாஞாநிகூடைஎழுத்தாளரகள்எல்வலாருமவசரந்துபஸ்எடத்துக்
சகாண்டஅந்தஊருக்கப்வபாய்,இதற்கஆதரவாய்அந்தவீதிகளல்நடைப்வபாமஎன்றுசசான்னார.இப்படிப்பல
விதமைானவயாசடனகள்,சிந்தடனகள்அந்தச்சமையத்தில்முன்டவக்கப்பட்டைன.பலவபரதங்களுக்கக்கிடடைத்தஇடைத்தில்
எழுதினாரகள்,வபசினாரகள்.இசதல்லாமசராமபமுக்கியமைானது.வீ.அரசுதடலடமையில்பத்தகக்கண்காட்சியில்ஒரு
நாள்வபாராட்டைமசசய்தாரகள்.வபாலீஸ்அடதக்கடடமையாகஎதிரத்தவபாதுமகூடைஅடதஅவரகள்எதிரசகாண்டைாரகள்.

அதுமைாதிரிஒவ்சவாருவருமஅவரவருக்கஎன்னசாத்தியவமைாஅடதச்சசய்தாரகள்.அவரவரஊரகளல்அவரகளுக்க
முடிந்தவடகயில்அரங்கக்கூட்டைவமைாசபாதுக்கூட்டைவமைாஏற்பாடசசய்தாரகள்.வகாஷமவபாட்டைாரகள்.இப்படி
என்சனன்னமுடிந்தவதாஅடதஎல்லாமசசய்தாரகள்.அந்தமைாதிரிஇடணந்தாரகள்,சசய்தாரகள்என்பதுஎனக்கத்
திருப்தியானவிஷயமதான்.அதற்கவமைல்என்னசசய்திருக்கமுடியுமஎன்றுஎனக்கத்சதரியவில்டல.என்னசசய்வது
என்றகழப்பமுமநிடறயப்வபருக்கஇருந்தது.

108.சபருமைாள்முருகனுக்கஇப்பிரச்சடனஏற்படைாமைல்வவசறாருஎழுத்தாளருக்கஏற்பட்டஅவரதன்மைரணத்டத
அறவித்திருந்தால்சபருமைாள்முருகன்அச்சமபவத்துக்கஎப்படிஎதிரவிடனஆற்றஇருப்பார?

ச.தமிழச்சசல்வன்எப்படிஎதிரவிடனயாற்றனாவராஅப்படித்தான்என்எதிரவிடனயுமஇருந்திருக்கம.

109.ஊடைகங்கள்நீதிமைன்றத்தரப்டபப்வபாதுமைானஅளவுசகாண்டைாடைவில்டலஎனகாலச்சுவடகண்ணன்சிலதினங்கள்
முன்ஃவபஸ்பக்கில்ஆதங்கப்பட்டிருந்தார.தனிப்பட்டைமுடறயில்என்டனக்வகட்டைால்அடததான்ஆவமைாதிக்கவவ
சசய்வவன்.ஏசனனில்அதுகருத்துரிடமைசதாடைரபானஒருLandmarkJudgement.அதுவடைக்கில்நடைந்திருந்தாவலநாம
சகாண்டைாடிஇருக்கவவண்டியவிஷயம.ஆனால்இதுஇங்வகதமிழநாட்டிவலவயநடைந்து,இங்வகவயதரப்ப
சசால்லப்பட்டிருக்கிறதுஎனுமவபாதுபத்திரிடக,சதாடலக்காட்சிஉள்ளட்டைசவகஜேனஊடைகங்கள்சபரிதாகப்
வபசியிருக்கவவண்டம.ஆனால்அதுநடைக்கவில்டல.ஊடைகங்கள்சசய்யத்தவறயவிஷயமஇது.அடதப்பற்றஉங்கள்
கருத்துஎன்ன?

ஆங்கிலத்தில்அத்தரப்பபற்றயவரவவற்பம,விமைரசனங்களுமைாய்நிடறயக்கட்டடரகள்வந்தன.நிடறயப்
விவாதித்தாரகள்.தமிழில்அந்தளவுக்கவரவில்டல.பதியதடலமுடறஇதழில்மைணிஎன்பவரஎழுதியஒருகட்டடர
வந்தது.எனக்கத்சதரிந்துதமிழில்அதுசதாடைரபாய்வந்தசபாருட்படத்தத்தக்ககட்டடரஅதுதான்.அப்பறம
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காலச்சுவடில்எழுதினாரகள்.அவ்வளவுதான்.இதுசபருமைாள்முருகனுக்சகனவந்ததரப்பாகஅல்லாமைல்ஒட்டசமைாத்த
கருத்துரிடமைசாரந்ததரப்பஎன்றுபாரத்துஇதுஇன்னுமபரவலாகவிவாதிக்கப்பட்டிருக்கவவண்டம.ஆனால்அப்படி
நிகழவில்டலஎன்பதுதான்என்னுடடையஆதங்கமும.

110.“டகவிட்டைடகஎதுவுமபிடித்திருந்தடகஅல்ல.”அப்படிஅறந்தடககள்பற்ற?

(சபரிதாய்ச்சிரிக்கிறார.)அந்தக்டககடளப்பற்றப்வபசஎன்னஇருக்கிறது!

111.“Imaynotagreewithwhatyousay,butwilldefendtothedeath,yourrighttosayit”எனவவால்வடைடரஎல்லாமவமைற்வகாள்
காட்டி“Artisoftenprovocativeandismeantnotforeveryone,nordoesitcompelthewholesocietytoseeit.Thechoiceisleftwiththe
viewer.”என்றுசதளவுடைன்அணுகிஉங்கள்தரப்பக்கஆதாரவாய்த்தரப்பசசால்லஇருந்தார(அப்வபாடதய)சசன்டன
உயரநீதிமைன்றநீதிபதிசஞ்சய்கிஷன்கவுல்.அடதசயாட்டிநீங்கள்அதுகறத்துமீண்டவிட்டைசபாருளல்ஓரஅறக்டக
விட்டிருந்தரகள்.ஆனால்அறமவபால்நீதிமைாறலஅல்ல.அதுஆள்சபாறுத்து,ஆட்சிசபாறுத்து,ஆதரவுசபாறுத்து
மைாறக்கூடியது.ஒருநீதிபதியின்சசால்லாஓரஎழுத்தாளன்மீண்டமஎழுதவவண்டமைாஇல்டலயாஎனத்தரமைானிக்க
வவண்டம?அன்றுகவுலன்இடைத்தில்வவறுநீதிபதிஇருந்துஒருவவடளதரப்பஎதிராகவந்திருந்தால்?

(சிரிக்கிறார.)நீங்கள்அப்வபாவதஇடதப்பற்றஎழுதியிருந்தஞாபகம.அதுவுமசரிதான்.எழுதுவதுநீதிமைன்றத்துடடைய
முடிவல்ல.ஆனால்இன்டறயசூழலல்நமநாட்டில்வவறுவழிவயஇல்லாமைல்நமமுடடையகடடைசிபட்சநமபிக்டகயாக
நீதிமைன்றங்கவளஇருக்கின்றன.வவசறன்னஇருக்கிறது?

112.மைாசதாருபாகன்சசன்டனஉயரநீதிமைன்றத்தரப்பில்மூன்றுமைாதத்துக்கள்இமமைாதிரிபிரச்சடனகடளக்டகயாள
கருத்துரிடமைசதாடைரபானநிபணரகழுஒன்றுஅடமைக்கப்படைவவண்டமஎனமைாநிலஅரசுக்கஉத்தரவிடைப்பட்டிருந்தது.
தரப்பின்ஒருமுக்கியப்பகதியாகஅடதப்பாரக்கிவறன்.ஏசனனில்இலக்கியப்ரக்டஞயற்றஅரசுஅதிகாரிகளன்
கட்டைப்பஞ்சாயத்துகாரணமைாகவவஅன்றுநீங்கள்எழுதுவடதநிறுத்தவவண்டிஇருந்தது.(முன்னாள்நீதிபதிசந்துரு
அடதச்"சட்டைத்திற்கபறமபானகூட்டைம"என்றுசசால்லஇருந்தார.)நிபணரகழுஅடமைப்பதுஇத்தகபிரச்சடனகடள
ஓரளவுசரியானமுடறயில்டகயாளஉதவுமஎனநிடனக்கிவறன்.ஆனால்அரசுஇன்னமுமஅடதஅடமைக்கநடைவடிக்டக
எடத்தமைாதிரிசதரியவில்டல.அதுசதாடைரபாகஅரசுக்கநிடனவூட்டிஏதுமநீங்கள்முயற்சிசசய்தரகளா?சசய்வீரகளா?

நான்ஒன்றுமசசய்யவில்டல.அரசுக்வககூடைஅடத்துவவசறாருபிரச்சடனவருமவபாதுதான்இந்தத்தரப்பில்இந்த
மைாதிரியானஒன்றுஇருந்ததுஎன்றநிடனவுவரும.

113.கறப்பிட்டைசாராருக்கப்பிடிக்கவில்டலஎன்பதற்காகஓரஎழுத்தாளன்கடலக்கஉருக்சகாடக்காமைல்இருக்க
முடியுமைா?அவன்பிறப்சபடத்தவதஎழுதத்தான்எனுமவபாதுஅந்தச்சமைரசமகடலக்கச்சசய்யுமதுவராகமஆகாதா?
எல்வலாடரயுமதிருப்திப்படத்தஅவன்சரக்காரட்டைான்ஸ்ஆடபவள்இல்டலதாவன?

(சிரிக்கிறார.)இதற்கஎன்னபதில்சசால்வது!

114.அஞ்சுவதுஅஞ்சல்அறவாரசதாழில்எனச்சுட்டி“இப்வபாதுஎனக்கள்ஒருதணிக்டகயாளன்வந்து
உட்காரந்துசகாண்டிருக்கிறான்”என்றுஆவறழுமைாதங்கள்முன்சசால்லஇருந்தரகள்.இன்னுமஅந்தப்
பறக்காரணங்கடளமுன்டவத்தசுயதணிக்டகடயஅறவாரசதாழிலாகக்கருதுகிறீரகளா?

அந்தசுயதணிக்டகஅவ்வளவுசீக்கிரத்தில்என்டனவிட்டப்வபாகமைாஎன்றுஎனக்கத்சதரியவில்டல.அதுஎனக்க
மைட்டமைல்ல;நமசூழலவலவயஅதுபகந்துவிட்டைது.வவசறாருவடிவத்டதமுயலவவண்டமஎனயுவன்சந்திரவசகர
சசால்கிறாரஇல்டலயா,அதுவவகூடைதணிக்டகயின்பாற்பட்டைதுதாவன!

நீங்கள்ஒருவிஷயத்டதவநரடியாகச்சமூகத்தில்சசால்லமுடியவில்டலஎன்பதுஓரஅவலமதான்.

115.மைாசதாருபாகன்பிரச்சடனக்கப்பிறகநீங்கள்எழுதியமுதல்நூல்வகாடழயின்பாடைல்கள்.அதன்சவளயீட்டடைஏன்
தில்லயில்டவத்தரகள்?பிரச்சடனடயத்தவிரக்கமபாதுகாப்பமுகாந்திரமதவிரவவறுகாரணவமைாசசய்திவயா
உண்டைா?சசன்டனஉயரநீதிமைன்றத்தின்முற்வபாக்கத்தரப்வபஉங்கள்பத்துயிரப்பக்கமுக்கியக்காரணமஎன்பதால்
சசன்டனயில்சவளயீட்டடைநிகழத்திஇருக்கலாவமை!

அந்தநூடலசவளயிடைமுதலல்முடிவுசசய்யவில்டல.நான்இப்படிக்கவிடதகள்எழுதிஇருக்கிவறன்என்றதகவல்
கூடைமைற்றவரகளுக்கத்சதரியாது.தரப்பவந்தவபாதுமீண்டமஎழுதுகிவறன்என்றுபரிந்துசகாள்வதுமைாதிரியானஓர
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அறவிப்டபக்சகாடத்வதன்.அப்படிக்சகாடத்துமகூடைஉடைனடியாகநான்ஏதுமசசய்யவில்டல.அப்வபாதுஎல்வலாரும
“இப்படிஓரஅருடமையானதரப்பவந்திருக்கிறது,ஒருவிரிவானபத்திரிடகயாளரசந்திப்பநடைத்தி,அறவிப்பசகாடத்து
விட்டஎழுதவாருங்கள்”எனச்சசான்னாரகள்.

முதலல்சசன்டனயில்தான்அப்படியானஒருகூட்டைமநடைத்தலாமஎன்றுநிடனத்வதாம.அப்வபாதுஎன்ஆங்கில
சமைாழிசபயரப்பகடளசபன்கயின்பதிப்பகமசவளயிட்டைாரகள்.இதுதமிழநாட்டில்மைட்டமைல்ல,இந்தியஅளவிலான
ஒருபிரச்சடனயாகஇருந்தகாரணத்தினாலுமஆங்கிலஊடைகங்கள்நிடறயஆதரவுசதரிவித்ததாலும“சசன்டனயில்
நடைத்துவடதவிடைதடலநகரானதில்லயில்அறவிப்டபசவளயிடவதுசபாருத்தமைாகஇருக்கம,நீங்கள்மீண்டமஎழுத
வருமசசய்திஇந்தியஅளவில்பரவுவதற்கவாய்ப்பாகஅடமையும”என்றுநண்பரகள்சசான்னாரகள்.அந்த
அடிப்படடையில்தான்அதுதில்லயில்நடைத்தப்பட்டைது.

அப்வபாதுநான்சசான்வனன்,“சவறுமைவனமீண்டமஎழுதவருவடதஅறவிக்கமப்ரஸ்மீட்டைாகமைட்டமஇல்லாமைல்,
நான்இந்தக்காலகட்டைத்தில்எழுதியகவிடதகள்இருக்கின்றன,அதுநன்றாகஇருந்தால்நூலாக்கி,அந்நிகழடவஒருநூல்
சவளயீட்டவிழாவாகவுமடவக்கலாம.அதுதிருமபஎழுதவருவடதஉறுதிப்படத்துவதாகவுமஇருக்கம”.அடத
எல்வலாருவமைசந்வதாஷமைாகஏற்றுக்சகாண்டைாரகள்.

அப்படித்தான்பத்திரிடகயாளரசந்திப்பஒருநூல்சவளயீட்டவிழாவாகவுமமைாறதில்லயில்நடைந்தது.

116.தமிழபிபிஸமுரளதரன்தரப்டபசயாட்டிஉங்கடளத்சதாடைரபசகாள்ளமுயன்றவபாதுமுடியவில்டலஎனச்
சமீபத்தில்பதிவுசசய்திருந்தார.நீங்கள்மீண்டமஎழுதுவதாகஅறவித்ததுமஏராளமைானஊடைகங்கள்(தமிழமின்னிதழ
உட்படை)உங்கடளப்வபட்டிக்காவும,படடைப்பக்காகவுமசதாடைரபசகாண்டிருப்பாரகள்எனநிடனக்கிவறன்.
அதனாவலவய“சமைௌனமைாகஇருக்கவிடங்கள்”என்றுவகாரிக்டகவிடத்தரகள்.உங்கள்கவிடதயில்வரும“மைண்டண
சவளத்தள்ளுமவபாதில்/காற்றுமசவளச்சமுமபடைக்/கூசிச்சிலரத்துக்/கணத்தில்வடளக்கள்ஏகம”சவள்சளலயின்
மைவனாபாவமதாவனஅது?

மைறுபடிஒருபரபரப்பவட்டைத்துக்கள்வரவிருமபவில்டல.அப்படியானபரபரப்பிலருந்துஎப்வபாதுமவிலகிநிற்கம
மைவனாபாவமதான்எனக்க.எனக்கப்பிடித்தமைானவிஷயங்கடளச்சசய்துசகாண்டஓரஅடமைதியானவாழக்டகடய
வமைற்சகாள்வதுதான்என்விருப்பம.அதனால்மைறுபடிஇந்தத்தரப்டபப்பற்றயும,பிரச்சடனபற்றயுமவபசிப்பரபரப்ப
உருவாவடதநான்விருமபவில்டல.அதுதான்முக்கியக்காரணம.இப்வபாதுகூடைநான்அவற்டறஎல்லாமபற்றப்
வபசுவடதத்தவிரப்பதற்கமகாரணமஅதுவவ.

117.மைாசதாருபாகனிலருந்துசகாஞ்சமரிலாக்ஸ்சசய்துசகாள்வவாம.தமிழிலருந்துஆங்கிலத்துக்க
சமைாழிசபயரக்கப்படமநவீனஇலக்கியப்பிரதிகவளஅரிது.எழுத்தாளன்சசாந்தமுயற்சியில்சசய்துசகாண்டைால்தான்
உண்டஎனஅடிக்கடிசசால்லப்படகிறது.உங்களுக்கஎப்படிச்சாத்தியமைானது?

2004 ல்கூளமைாதாரியும,நிழல்முற்றமுமஆங்கிலத்தில்சமைாழிசபயரக்கப்பட்டைன.வ.கீதாசமைாழிசபயரத்தார.ஒரு
பதிப்பகமதமிழநாவல்கடளஆங்கிலத்தில்சமைாழிசபயரக்கவவண்டமஎன்றுவந்தவபாது,என்நாவல்கடளப்படித்துப்
பாரத்து,அவரகளுக்கப்பிடித்திருந்ததுஎனஇவற்டறத்வதரந்சதடத்துச்சசய்தனர.

என்படடைப்பின்சமைாழிசபயரப்பகள்எதுவுமநான்முயற்சிஎடத்துநடைந்தடவகிடடையாது;இயல்பாகநடைந்தடவதாம.
என்னுடடையபணிஎன்பதுஎழுதுவது,அடதமுடிந்தஅளவுதமிழில்பிரசுரமசசய்வதுஎன்றஅளவில்முடிந்துவிடகிறது.
அதற்கவமைல்அடதப்படிப்பவரகள்,சமைாழிசபயரக்கமவாய்ப்பஉள்ளவரகள்,சவளயிடமஆரவமுள்ளவரகளன்
முயற்சியால்தான்ஆங்கிலத்துக்கப்வபாயிருக்கிறது.

மைாசதாருபாகன்பிரச்சடனக்கப்பிறகஅதன்ஆங்கிலசமைாழிசபயரப்பானOnePartWoman க்கஅடடையாளமும
அங்கீகாரமுமகிடடைத்ததால்என்மைற்றநாவல்களுமஆங்கிலத்தில்வபாவதற்கவாய்ப்பஏற்பட்டிருக்கிறது.

118.சமைாத்தமஉங்களுடடையநான்கநூல்கள்சமைாழிசபயரக்கப்பட்டிருக்கின்றன:SeasonsofthePalm,CurrentShow,OnePart
Womanமைற்றுமPyre.முடறவயகூளமைாதாரி,நிழல்முற்றம,மைாசதாருபாகன்மைற்றுமபூக்கழி.சமைாத்தநூல்களல்
இவற்டறத்வதரந்சதடத்துஎப்படி?சமைாழிசபயரப்பஅடிக்கடிநிகழுமஎனச்சசால்லமுடியாது.வாசகஎதிரவிடன
மைற்றுமவீச்சுசபாறுத்துமைாறும.அப்படிஇருக்கஅடமையுமசமையத்தில்நமசிறந்தநூல்கடளசமைாழிசபயரக்கவவஓர
எழுத்தாளரமுடனவார.அப்படியானகங்கணமஇன்னுமசமைாழிசபயரக்கப்படைவில்டல;பீக்கடதகள்
சமைாழிசபயரக்கப்படைவில்டல.மைாறாய்உங்கள்எளயபடடைப்பானபூக்கழிஆகிஇருக்கிறது.(ஒருவவடளசிறயநூல்
என்பதாலா?)அதனால்வகட்கிவறன்.

இப்வபாதுஎன்எல்லாநாவல்கடளயுவமைசமைாழிசபயரப்பதற்கானஒப்பந்தமவபாடைப்பட்டிருக்கிறது.
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இந்தப்பிரச்சடனஎல்லாமவருவதற்கமுன்வபமைாசதாருபாகனுக்கஅடத்துகங்கணத்டதசமைாழிசபயரக்கமமுடிவு
இருந்தது.அதற்கஅடத்துபூக்கழிடயச்சசய்வதாகஇருந்தது.அப்பறமசமைாழிசபயரப்பாளரபூக்கழிஅளவுசிறயது
என்பதால்அடதமுதலல்எடத்துக்சகாண்டைார.

119.உங்கள்சமைாழிசபயரப்பாளரகள்பற்றச்சசால்லுங்கள்.வ.கீதா,அனிருத்தன்வாசுவதவன்இருவருமதலாஇரண்ட
சசய்திருக்கிறாரகள்இல்டலயா?

ஆம.அடத்துவகாடழயின்பாடைல்கடளஅநிருத்தன்சமைாழிசபயரத்துக்சகாண்டிருக்கிறார.அப்பறமபிற
நாவல்கடளயுமஅநிருத்தன்தான்சமைாழிசபயரக்கப்வபாகிறார.கீதாவவறுபணிகளல்இருந்ததால்அநிருத்தன்OnePart
Woman-ஐச்சசய்தார.மைாசதாருபாகன்தமிழில்வந்தவபாதுவாசித்துவிட்ட,இடதசமைாழிசபயரக்கமவாய்ப்பவந்தால்
நான்சசய்கிவறன்என்றுவகட்டைார.அவருக்கமஅதுதான்முதல்சமைாழிசபயரப்ப.அந்தமைாதிரிஅவரஅந்தநாவலல்
சராமபஈடபட்டச்சசய்தார.அப்பறமசதாடைரந்துஎன்னுடடையமைற்றநாவல்கடளசமைாழிசபயரப்பதற்கான
ஒப்பந்தத்தில்அவருமடகசயழுத்திட்டிருக்கிறார.

ஆங்கிலத்தில்எனக்கப்சபரியஅறவுகிடடையாது.ஆனால்இரண்டவபருடடையசமைாழிசபயரப்பவமைநல்ல
சமைாழிசபயரப்பகள்என்றுசசால்லஇருக்கிறாரகள்.அவதவபால்என்சிறுகடதகடளகல்யாணராமைன்
சமைாழிசபயரத்திருக்கிறார.அவசாகமித்திரன்,வதவிபாரதிடயஎல்லாமசமைாழிசபயரத்தவர.இவ்வருடைமவிளக்க
விருடதஅவரதான்சபற்றார.எனதுஐந்தாறுகடதகடளசமைாழிசபயரத்திருக்கிறார.இன்னுமபத்துக்கடதகளுக்கவமைல்
சமைாழிசபயரத்துஒருசதாகப்பாகக்சகாண்டவருமதிட்டைத்தில்இருக்கிறார.

இவரகள்மூன்றுவபருவமைமுக்கியமைானசமைாழிசபயரப்பாளரகளாகக்கருதப்படபவரகள்.மைாசதாருபாகன்
சமைாழிசபயரப்பக்கஇந்தப்பிரச்சடனஎல்லாமவருவதற்கமுன்னவமைகனடைாஇலக்கியத்வதாட்டைவிருதுகிடடைத்தது.
சமீபத்தில்ஆங்கிலசமைாழிசபயரப்பக்கானசாஹித்யஅகாதமியுமகிடடைத்திருக்கிறது.இந்தமைாதிரி
சமைாழிசபயரப்பாளரகள்அடமைந்ததுசராமபமுக்கியமைானநல்லவிஷயமஎனநிடனக்கிவறன்.

120.வட்டைாரஇலக்கியத்டதசமைாழிசபயரப்பதில்சிக்கல்கள்இருக்கின்றன.அப்படிவயசமைாழிசபயரத்தால்அந்நிய
சமைாழியில்நடகச்சுடவயாகஒலக்கம;மைாற்றனால்மூலத்தின்உயிரப்டபஇழக்கம.இடதஎப்படிக்டகயாள்கிறீரகள்?
சமைாழிசபயரப்பதிருப்தியாகஇருக்கிறதா?எப்படிஅவற்டறச்சரிபாரக்கிறீரகள்?

ஆங்கிலத்தில்வபாகமவபாதுஅவரகள்பாரத்துக்சகாள்கிறாரகள்.தமிழில்இருப்பதுவபால்இல்டல.ஓரஎடிட்டிங்கழு
இருக்கிறது.ஒருசமைாழிசபயரப்டபக்சகாடத்தால்அந்தக்கழுவினரபடித்துஅதில்பலசந்வதகங்கடளஎழுப்பவாரகள்,
சமைாழிஅடமைப்பசரியாகஇருக்கிறதாஎனப்பாரப்பாரகள்.இப்படிஒருகழுவவடலயாகஅதுநடைக்கிறது.பிறகஅடத
சமைாழிசபயரப்பாளருக்கத்சதரிவித்துஅவரிடைமிருந்துவிளக்கமசபற்று,அவரதுதிருத்தங்கடளஅனுமைதித்து,
அவ்வளவுப்ராசஸ்அங்கநடைக்கிறதுஒருசமைாழிசபயரப்பநூல்சவளயாவதற்க.அவதவபால்சமைாழிசபயரக்கம
வபாதுசமைாழிசபயரப்பாளருக்கச்சசாற்களல்வருமசந்வதகங்கள்உள்ளட்டைபலவிஷயங்கடளஎழுத்தாளரிடைம
வகட்கிறாரகள்.அப்படிவிளக்கமசபற்றபிறகதான்சமைாழிசபயரக்கிறாரகள்.அநிருத்தன்இப்வபாதுவகாடழயின்
பாடைல்களல்கூடைநிடறயஇடைங்களல்சந்வதகங்கள்வகட்டைார.இப்படிஇருப்பதால்சபருமைளவுநல்ல
சமைாழிசபயரப்பகள்தான்வருகின்றன.

அதுதாண்டியுமமூலசமைாழியில்இருக்கமஒருவிஷயமஇன்சனாருசமைாழிக்கப்வபாடகயில்வருமபிரச்சடனகள்
இருக்கத்தான்சசய்யும.உதாரணமைாககூளமைாதாரியில்பாத்திரப்சபயரகள்எல்லாமபட்டைப்சபயரகளாகஇருக்கம,
கூடளயன்,சசவிடி,சநடமபன்என.இந்தப்சபயரகடளஅப்படிவயஆங்கிலத்தில்வபாட்டஅடிக்கறப்பவசரப்பதா
அல்லதுசபயடரவயஆங்கிலத்தில்சமைாழிசபயரத்துக்சகாடக்கலாமைாஎன்றவகள்விவந்தது.அவரகள்விவாதித்துஎது
சரியாகஇருக்கமஎன்றுமுடிசவடத்தாரகள்.அந்தமைாதிரிஒருவிவாதம,கழுநடைவடிக்டகஇருப்பதால்
சமைாழிசபயரப்பகள்தரமைாகவருமவாய்ப்பஅதிகம.

121.சமைாழிசபயரப்பகள்உங்களுக்கசபற்றுத்தந்த(வநரடிஆங்கில)வாசகரகள்பற்ற?

ஆங்கிலத்தில்வாசித்துவிட்டநிடறயப்வபசுகிறாரகள்,மின்னஞ்சல்அனுப்பகிறாரகள்.கிட்டைத்தட்டைதமிழில்இருக்கம
வாசகரகளன்கருத்வதாட்டைத்வதாவடைதான்அவரகளுமஇருக்கிறாரகள்.சராமபநுட்பமைானவாசகரகளுமஅதில்
இருப்படதக்காணமுடிகிறது.ஒருவிரிந்ததளத்தில்படடைப்பகள்வபாயிருப்படதஅந்தவாசகரகள்மூலமைாக
உணரகிவறன்.இன்சனான்றுஅந்தவாசகரகளுக்கநான்எழுதுமஉலகமபதியதாகஇருக்கிறது.அவரகளன்
கருத்துக்களலருந்துஅடதஉணரமுடிகிறது.
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122.இந்தஆங்கிலவாசகரகள்எல்லாமயார?ஆங்கிலமசதரிந்த,ஆனால்தமிழசதரியாதஅல்லதுவாசிக்காத
தமிழரகளாகஇருக்கலாம;இந்தியஆங்கிலவாசகரகளாகஇருக்கலாம;அல்லதுசவளநாட்டஆங்கிலவாசகரகளாக
இருக்கலாம.

நீங்கள்சசால்லுமபலதரப்பவமைஇருக்கிறது.கனடைாவிலருந்துஓரஅமமைாள்.85வயவதா86வயவதா.பக்கவாதத்தால்
பாதிக்கப்பட்டைவர.உத்திரவமைரூரில்ஒருவிடதிநடைத்துகிறார.அங்வகநூற்றுக்கணக்கானசிறுவர,சிறுமிகள்தங்கி
இருக்கிறாரகள்.அடதநிரவகிப்பதற்கானநிதிஉதவிடயஅங்கிருந்துஅளப்பதுமைட்டமின்றமூன்றுமைாதத்திற்சகாரு
முடறஇங்வகவருகிறார.அவரOnePartWoman-ஐப்படித்திருக்கிறார.இங்வகவந்தவபாதுஅவரஎன்டனச்சந்திக்க
வவண்டமஎனக்வகட்டைதால்,நான்வபாய்ப்பாரத்வதன்.அவரசசான்னபிறகதான்இங்வகதமிழநாட்டில்அவரசாரந்த
நிறுவனங்களல்இருப்பவரகள்எல்வலாருக்கவமைஎன்டனத்சதரிந்திருக்கிறது.இதுமைாதிரிஎதிரபாராதஆட்கள்எல்லாம
படித்துவிட்டப்வபசுகிறாரகள்.

வவறுமைாநிலங்களல்ஒன்றரண்டதடலமுடறமுன்னால்வபானதமிழநாட்டடைச்வசரந்தவரகள்தமிழவாசிக்கத்
சதரியாமைல்ஆங்கிலத்தில்என்டனவாசித்திருப்பாரகள்.தமிழில்வபசுவாரகள்,ஆனால்வாசிப்பஆங்கிலத்தில்
மைட்டமைானதாகஇருக்கம.அப்படிஇருப்பவரகடளவாசகரகளாகப்சபறமுடிந்திருக்கிறது.

இந்தியசமைாழிகள்சிலவற்றலுமவபாயிருக்கிறது.மைடலயாளம,சதலுங்க,கன்னடைத்தில்மைாசதாருபாகன்
சமைாழிசபயரக்கப்பட்டிருக்கிறது.அப்பகதிவாசகரகடளயுமசபற்றருக்கிவறன்.அதுஒருசபரியரீச்தான்.

123.சாதியுமநானுமதடலப்பில்எழுத்தாளரகடளக்சகாண்டகாலச்சுவடில்சதாடைரசவளயிடவதாகத்திட்டைமிருந்து
பின்உங்கள்மைாணவரகடளடவத்துஎழுதடவத்துள்ளீரகள்.அதுமிகமுக்கியமைானபதிவுஎனநிடனக்கிவறன்.(இன்னும
நான்முழுக்கவாசிக்கவில்டல.)ஆனால்ஏன்எழுத்தாளரகளடைவமைவகட்கவில்டல.சவளப்படடையாகஎழுதஒப்பக்
சகாள்ளமைாட்டைாரகள்என்றதயக்கமைா?

இல்டல.அப்படியானஒருவிவாதமநடைந்தது.ஆனால்அடதயாரஎடத்துச்சசய்வது,ஒவ்சவாருஎழுத்தாளரிடைமும
வகட்டவாங்கவதுவபான்றநடடைமுடறச்சிக்கல்கள்இருந்ததால்தள்ளப்வபாய்க்சகாண்வடைஇருந்தது.அப்வபாதுகூட
அடமைப்பின்49 வதுநிகழச்சிமுடிந்து50 வதுநிகழச்சிவரப்வபாகமசமையம.அதனால்விமைரிடசயாகஏதாவதுசசய்ய
வவண்டமஎனஎல்வலாருமவிருமபினாரகள்.

விமைரிடசஎன்பதுநிகழச்சிநடைத்துவது,நிடறயச்சசலவுசசய்வதுஎன்பதாகஅல்லாமைல்கான்க்ரீட்டைாகஏதாவதுஒரு
வவடலசசய்வதுஎனவயாசித்துஒருபத்தகமசவளயிடவதுஎனமுடிவுசசய்வதாம.கூடஅடமைப்பில்இருக்கம
எல்வலாருமபங்வகற்றுஎழுதுவதுவபால்ஏவதனுமசசய்தால்நன்றாகஇருக்கமஎனநிடனத்வதாம.ஆய்வுக்கட்டடர
என்பதுவழக்கமைானஒன்றாகப்வபாய்விடமஎன்பதால்பலவிதமைானதடலப்பகடளவயாசித்வதாம.அப்வபாதுநான்
முன்டவத்ததுஇந்தத்தடலப்ப.இதுநான்ஏற்கனவவவபசிக்சகாண்டிருந்ததடலப்பஎன்பதால்ஏதாவதுஒருவடகயில்
சாத்தியமஆகட்டமஎன்சறண்ணிமைாணவரமுன்இத்தடலப்டபடவத்தவபாதுஒப்பக்சகாண்டைாரகள்.அப்படித்தான்
இதுமைாணவரகளடைமவபானது.

காலச்சுவடில்எழுத்தாளரகளடைமவகட்டஒருமுயற்சிஎடத்திருந்தால்சசய்திருக்கலாமதான்.எத்தடனஎழுத்தாளரகள்
எழுதிஇருப்பாரகள்எனத்சதரியவில்டல.ஆனால்ஒருமுயற்சிஎடத்திருந்திருக்கலாம.எனக்கமஅப்வபாதுபல
வவடலகள்இருந்ததால்அதில்ஈடபடைமுடியாமைல்வபானதுதான்காரணம.

124.இந்த‘கூட’இலக்கியஅடமைப்பபற்றச்சசால்லுங்கள்.

நான்இந்தவீட்டிற்கவந்ததிலருந்துகூடஎன்றஅடமைப்டபநடைத்திவருகிவறன்.சமைாட்டடைமைாடியில்சஷட்
வபாட்டிருந்ததுஅல்லவா,அங்வகதான்நடைத்துவவாம.மைாதமஒருகூட்டைம.கூடஆய்வுச்சந்திப்பஎன்றுசபயரடவத்து
எமஃபில்,பிசஹச்டிமைாணவரகள்வசரந்துநடைத்திவனாம.அதுஒருஐமபத்திஇரண்டகூட்டைங்கள்நடைந்துவிட்டைன.அதன்
50 வதுகூட்டைத்தில்தான்சாதியுமநானுமநூல்சவளயிட்வடைாம.

ஆரவமுள்ளஇளங்கடல,முதுகடலமைாணவரகளுமகூடைகலந்துசகாள்வாரகள்.கடடைசியாகநடைந்தகூட்டைங்களல்40
முதல்50வபரவடரகலந்துசகாண்டைாரகள்.நிடறயஎழுத்தாளரகள்வந்துஇதில்வபசிஇருக்கிறாரகள்.பிரபஞ்சன்,
பா.சசயப்பிரகாசம,சஜேயவமைாகன்,வீ.அரசு,க.வமைாகனரங்கன்இப்படிநிடறயப்வபர.ஏதாவதுசந்தரப்பத்தில்இப்பக்கம
வருடகயில்அந்தஎழுத்தாளரகடளக்கூப்பிட்டப்வபசடவப்வபாம.

சபரியஅளவுக்கச்சசலவுஏதுமஇல்லாமைல்அந்நிகழச்சிகள்நடைந்தன.இப்பகதியில்இருக்கமஇலக்கிய
ஆரவலரகளுக்கஉத்வவகமஅளக்கமவிஷயமைாகவும,பரிமைாறக்சகாள்ளுமஇடைமைாகவுமஅதுஇருந்தது.
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125.இப்வபாதுமஅதுநடைக்கிறதா?

இல்டல.இந்தப்பிரச்சடனக்கப்பிறகஅதுநடைக்கவில்டல.அதுசாரபாகஇப்வபாது‘கூடஆய்விதழ’என்றுஓரஇதழ
நடைத்தலாமஎனமுடிவுசசய்திருக்கிவறாம.அதுஇன்னுமஓரிருமைாதங்களல்சவளவரும.இப்வபாதுமைாணவரகள்
அதற்காகக்கட்டடரகள்தயாரபண்ணிக்சகாண்டிருக்கிறாரகள்.

126.விமைரசனமமைற்றுமஆய்வுமுதலயவற்றல்ஆரவவமைஇல்டலஎன்றுமஉங்கள்சபருமபாலானகட்டடரகள்
வகட்கப்பட்டைதால்எழுதப்பட்டைடவஎன்றுமதுயரமுமதுயரநிமித்தமுமமுன்னுடரயில்சசால்லஇருக்கிறீரகள்.அது
முதல்கட்டடரத்சதாகதி.பிற்பாடஅதில்மைாற்றமஏற்பட்டைதா?

இப்வபாதுமகட்டடரகள்எழுதுவடதநிரப்பந்தத்தால்தான்சசய்கிவறன்.எனக்கஅதில்சபரியவிருப்பமஇல்டல.
கவிடத,நாவல்,சிறுகடதஇவற்றல்கிடடைக்கமநிடறவுகட்டடரயில்கிடடைப்பதில்டல.அதுஏவதனுமவதடவடய
ஒட்டிஅல்லதுயாராவதுவகட்டகயில்எழுதுவதாகத்தான்இன்றுவடரஇருக்கிறது.

127.சுஜோதாவின்திருக்கறள்உடரயின்வகாணல்கள்மைற்றுமஆழமைற்றதன்டமைகறத்துவிமைரசித்துஒருகட்டடரஎழுதி
இருந்தரகள்.(அடதசமீபத்தில்தான்வாசித்வதன்.இடடைவயநான்வவறுதிருக்கறள்காமைத்துப்பாலுக்கஒரு
கறுங்கவிடதஉடரஎழுதிவிட்வடைன்என்பதால்சற்றுகற்றவுணரவுடைன்தான்படித்வதன்.)திருக்கறளுக்கஒரு
நல்லசதாருசசறவானஉடரஎழுதுமதிட்டைமுண்டைா?இன்டறயவததியில்மைக்கள்பின்பற்றவவண்டியசரியானஉடர
எனஎடதச்சசால்வீரகள்?

திருக்கறளுக்கஎன்றல்டல.தமிழஇலக்கணங்களுக்கம,சங்கஇலக்கியங்களுக்கமஉடரசயழுதவவண்டமஎனஒரு
கட்டைத்தில்எனக்கத்வதான்றயதுஉண்ட.பாடைமநடைத்துமவபாதுஎனக்கஏற்படமஇடைரப்பாடகடளமைனதில்டவத்துக்
சகாண்டஅதுமைாதிரிநிடனத்திருந்வதன்.பாடைத்திட்டைத்துக்காகஒருகாலத்தில்எழுதப்பட்டைஉடரகள்எல்லாமஇன்று
படழயதாகிவிட்டைன.கறப்பாய்அவற்றன்சமைாழிநடடை.

அந்தஅடிப்படடையிலும,நான்எப்படிக்கற்பிக்கவவண்டமஎனநிடனக்கிவறவனாஅதற்வகற்றவடகயிலுமஉடரசயழுத
வவண்டமஎனநிடனத்வதன்.ஆனால்ஒருகட்டைத்தில்அதுஎன்னுடடையவவடலஇல்டலஎன்றசதளவுவந்தது.அதற்க
நிடறயவநரமுமஉடழப்பமவவண்டம.என்னுடடையடதஅதற்கச்சசலவிடைவிருமபவில்டல.அதற்கப்பதிலாக
அவற்டறஒருபடடைப்பில்சசலவிடவதுஎனக்கத்திருப்திகரமைானது.

திருக்கறளுக்கக்கூடைஉடரசயழுதித்தரச்சசால்லகாலச்சுவடபதிப்பகத்திலருந்துவவங்கடைாசலபதியுமகண்ணனும
பலமுடறவகட்டவிட்டைாரகள்.அதற்காகதிருக்கறளன்ஒட்டசமைாத்தஉடரத்சதாகப்டபஎல்லாமகூடைஎனக்க
வாங்கிக்சகாடத்தாரகள்.உடரசயழுதுவதுஎன்னுடடையவவடலஇல்டலஎன்றசதளவுவந்துவிட்டைதால்அடதயும
கூடைநான்சசய்யவில்டல.உடரசயழுதுமவிஷயமவவசறாருஆள்சசய்துவிடைமுடியும,ஆனால்படடைப்பாளயாகநான்
எழுதநிடனக்கமஒன்டறவவறுயாருமசசய்யமுடியாது.அதனால்எந்நூலுக்கமஉடரசயழுதுவதாகஎண்ணமில்டல.
படழயநூல்கடளப்பதிப்பிக்கமஎண்ணமுண்ட.ஆனால்பதிப்பவவடலயில்கூடைஇனிஎவ்வளவுஈடபடைமுடியும
எனத்சதரியவில்டல.

(சபருமைாள்முருகன்பதிசனண்கீழக்கணக்கநூல்களன்சசமபதிப்பகடளக்சகாண்டவரமிகந்தமுயற்சிஎடத்தார
என்றுமகாலச்சுவடசவளயீடகளாகவரஇருந்தனஎன்றுமபிஏகிருஷ்ணன்சமீபத்தில்ஃவபஸ்பக்கில்எழுதிஇருந்தார.
அடதப்பற்றக்வகட்டைவபாதுசபருமைாள்முருகன்,"என்திட்டைங்கடளஎல்லாமகாலமதன்டகயில்எடத்துக்சகாண்டைது.
அதனிடைமிருந்துசிலவற்டறவயனுமமீட்கமுயல்கிவறன்.அதில்கீழக்கணக்கமஅடைக்கம.பாரக்கலாம."எனச்
சசான்னதாகப்பதிவுசசய்திருக்கிறார.)

திருக்கறளுக்கஎளடமையானஉடரஎன்றால்இன்றுவடரமு.வ.எழுதியதுதான்.அடதத்தாண்டிச்சசய்தபலரும
அடதப்பின்பற்றத்தான்சசய்திருக்கிறாரகள்.படழயஉடரயாசிரியரகளல்பரிப்சபருமைாள்என்பவரின்உடரஎனக்கப்
பிடித்தது.சசறவாகவுமவவறுபட்டைஒருமுடறயிலுமஅந்தஉடரஇருக்கம.

128.கரித்தாள்சதரியவில்டலயாதமபீ…உங்கள்வாழக்டகச்சமபவங்கடளமுன்டவத்தசுவாரஸ்யமைானகட்டடரத்
சதாகதி.அதுவபால்வமைலுமஎழுதுமஎண்ணமுண்டைா?

அதுமைாதிரிஇன்னுமநிடறயக்கட்டடரகள்எழுதிஇருக்கிவறன்மைறுபடியும.அசதல்லாமநூலாகவரவில்டல.
அவற்டறத்சதாகக்கவவண்டம.என்அமமைாடவப்பற்றவயஇரண்டகட்டடரஎழுதிஇருக்கிவறன்.ஊரபற்றய
கட்டடரகள்,படடைப்பபற்றயகட்டடரகள்இப்படிஎழுதிஇருக்கிவறன்.
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சமைாத்தத்தில்நாசனழுதியகட்டடரகள்இன்னுமசதாகக்கப்படைாமைல்இருக்கின்றன.சதாகத்தால்நாடலந்து
பத்தகங்கள்வரும.சபாருள்வாரியாகத்சதாகக்கவவண்டம.

129.சுயசரிடதஎழுதுமதிட்டைமிருக்கிறதா?

(சிரிக்கிறார.)அப்படிஎல்லாமஏதுமஇல்டல.இந்தக்கட்டடரகளவலவயநிடறயஎன்சுயசரிடததான்.வபட்டிகளல்
வந்துவிட்டைது.அடதத்தாண்டிசுயசரிதத்தில்என்னஎழுதமுடியுமஎனத்சதரியவில்டல.

130.பதிப்பாசிரியரபணிஉங்களுக்கப்பிடித்தமைானது.காலச்சுவடசவளயிட்டைக.ப.ரா.கடதத்சதாகதிக்கநீங்கள்
பதிப்பாசிரியரஎன்பதுஓரளவுசதரிந்தசசய்தி.வவறுஎன்னநூல்கடளப்பதிப்பித்திருக்கிறீரகள்?

அடடையாளமசவளயிட்டைக.ப.ரா.சிறுகடதத்சதாகப்பில்சிலபிரச்சடனகள்இருந்தனஎன்பதால்இடதத்சதாகத்வதன்.
தி.அ.முத்துசாமிக்வகானாரஎழுதியசகாங்கநாடஎன்றநூடலப்பதிப்பித்திருக்கிவறன்.அதுசகாங்கநாட்டின்முதல்
வரலாற்றுநூல்.1930 களல்அவரநடைத்தியபத்திரிடகயில்சதாடைராகஎழுதினார.அக்காலத்தில்பத்திரிடகயில்சதாடைராக
வருனவற்டறநூலாக்கபாரங்கடளஎடத்துடவத்திருப்பாரகள்.சிலரிடைமமைட்டமஅதன்பிரதிகள்இருந்தன.அடதப்
பதிப்பித்வதன்.அதுமுக்கியமைானவரலாற்றுநூல்.

மைா.கிருஷ்ணனின்பறடவகளுமவவடைந்தாங்கலுமஎன்றநூல்.கடலக்களஞ்சியத்தில்அவரஎழுதியபறடவகள்பற்றய
கட்டடரகள்அடவ.நான்பதிப்பித்ததில்மிகமுக்கியமைானதுக.ப.ரா.சிறுகடதகள்.

131.பதிப்பாசிரியரபணிஎன்பதுப்ரூஃப்பாரப்பதுமைட்டமைல்ல.அதன்கீழவருமபணிகள்என்னஎன்னஎன்படதச்
சுருக்கமைாகச்சசால்லமுடியுமைா?

பதிப்பஎன்பதுஒருநூடலவாசகருக்கஎன்சனன்னவிதத்தில்பயன்படைச்சசய்யமுடியுவமைாஅத்தடகயவசதிகடள
உருவாக்கித்தருவது.அதனால்தான்பதிப்பில்நூல்அல்லாமைல்அதற்கமுன்பமபின்பமஇருக்கமவிஷயங்கள்
முக்கியமைானடவஎன்றுசசால்கிவறாம.உதாரணமைாகக.ப.ரா.சிறுகடதகளல்பின்னால்கடதகளுக்கத்‘தடலப்பகராதி’
என்றுஒன்றுவசரத்திருக்கிவறன்.இப்வபாதுஒருவாசகருக்கக.ப.ரா.வின்‘கனகாமபரம’கடதடயஉடைனடியாகக்
கண்டபிடிக்கவவண்டமஎனில்மைற்றபதிப்பகளல்கண்டபிடிப்பதுகஷ்டைம.சபாருளடைக்கத்தில்வதடைவவண்டம.சில
பதிப்பகள்இரண்ட,மூன்றுபாகங்கள்இருக்கம.எந்தப்பாகத்தில்இருக்கிறதுஎன்றுகூடைத்சதரியாது.இந்தத்
தடலப்பகராதிடயப்பாரத்தால்உடைனடியாககனகாமபரமஎத்தடனயாவதுபக்கமஎன்றுஎளதில்எடத்துவிடைலாம.
அப்படிஇருக்கம.

அடத்துஅவரபயன்படத்திஇருக்கமசசாற்களல்நிடறயஇன்டறக்கப்பழக்கத்தில்இல்லாதசசாற்கள்.இன்டறய
வாசகருக்கஅதுபதிதாகவுமசபாருள்சதரியாததாகவுமஇருக்கம.சிலஇடைங்களல்சபாருள்சதரியவில்டலஎனில்
கடைந்துவபாகமுடியாது.அப்படிப்பட்டைசசாற்கடளத்சதாகத்து,அவற்றுக்கப்சபாருள்சகாடத்துஓரஅகராதிடய
நூலன்பின்னால்சகாடத்திருக்கிவறன்.வாசகருக்கஏவதனுமசசால்லுக்கப்சபாருள்சதரியவில்டலஎனில்
உடைனடியாகப்பின்னால்எடத்துப்பாரத்துக்சகாள்ளலாம.

ஒருவரநூடலஆய்வுக்கப்பயன்படத்துகிறாரஎன்றால்அவருக்கத்வதடவயானதரவுகடளநூலல்டவத்திருக்க
வவண்டம.அவற்டறஅவவரதிரட்டிக்சகாள்ளவவண்டமஎன்பதில்டல.சிலவற்டறஅப்படித்திரட்டித்தான்ஆக
வவண்டம.ஆனால்சபாதுவானவிஷயங்கடளஎல்லாமபதிப்பாசிரியரசகாடக்கவவண்டம.இதில்ஒவ்சவாரு
கடதக்கமஅப்படிவிவரங்கடளக்சகாடத்திருக்கிவறன்.

கடதஎந்தஆண்டஎழுதப்பட்டைது,எந்தஇதழில்சவளயானது,அப்வபாதுஎன்னதடலப்ப,அதுமைாற்றம
சபற்றருக்கிறதா,இதழில்வந்தகடதக்கம,பத்தகத்தில்இருக்கமகடதக்கமஏவதனுமபாடைவவறுபாடகள்இருக்கிறதா
இந்தவிவரங்கள்எல்லாமஅதில்சகாடக்கப்பட்டிருக்கின்றன.ஆராய்ச்சிசசய்பவரகளுக்கம,வாசகரகளுக்கமஇடவ
பயனுள்ளடவ.இதுமைாதிரிஒருநூலல்வாசகருக்கஎன்சனன்னசிக்கல்கள்வருவமைா,அவற்டறத்தரப்பதற்கான
வழிமுடறகடளநூலுக்கள்வளவயடவப்பதுபதிப்பாசிரியரின்பணி.

இப்படிப்பலவவடலகள்சசய்யவவண்டம.அப்வபாதுதான்அதுஉண்டமையில்பதிப்பஎன்றஅந்தஸ்டதப்சபறும.
இருப்படதஅப்படிவயப்ரூஃப்பாரத்து,அச்சுக்வகாரத்துசகாடத்துவிடவதுஎன்பதுபதிப்பஆகாது.

அதனால்ஒருபதிப்பாசிரியரின்பணிஎன்பதுசராமபமுக்கியமைானது.
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132.உங்கள்நூல்களல்கடறவாகவிற்றதுமஅதிகமைாகவிற்றருக்கவவண்டியதுமபதிப்பத்துடறசாரந்துஎழுதிய
பதிப்பகள்மைறுபதிப்பகள்நூல்எனச்சசால்லஇருக்கிறீரகள்.இதுவபால்நமமைண்ணுக்வகஉரியவிவனாதச்
சங்கடைங்கடளஓரஎழுத்தாளன்எப்படிஎதிரசகாள்வது?இப்படிசசால்லக்காட்டவடதத்தாண்டி.

இந்தமைாதிரியானசங்கடைங்கடளசவளப்படத்துவதன்மூலமைாகஏவதனுமஅடசடவஏற்படத்தமுடியுமைாஎன்று
பாரக்கலாம.முடிந்தஅளவுஎல்லாஇடைங்களலுமஅடதச்சசால்லக்சகாண்டதான்இருக்கிவறன்.

ஒருநூடலவாசகரகள்வாங்கமவபாதுவிடலகடறச்சலாகஒன்றுகிடடைத்தசதன்றால்அடதவாங்கிவிடவதுஎன்பது
தான்சபருமபாலுமஇருக்கிறது.அப்படிஇல்லாமைல்அதுதரமைானபதிப்பா?நமைக்கத்வதடவப்படமவிஷயங்கள்உள்ள
பதிப்பா?என்றுகவனித்துப்பாரத்துவாங்கவவண்டம.அந்தப்பாரடவவாசகரகளடைமவந்ததுஎன்றால்பதிப்பகங்கள்
அந்தத்தரத்வதாடசவளயிடவதற்கத்தயாராவாரகள்.

நமவாசகரகள்பதிப்பகங்களடைமதமவதடவடயமுன்டவத்துக்வகாருவதில்டல.நாமவகட்டைால்தான்அவரகள்
அதற்கத்தயாராவரகள்.இன்றுநுகரவவாருக்கஎன்னவதடவவயாஅடதத்தருமகாலகட்டைம.

நாமவதடவகடளநிடறவவற்றாதநூல்கடளப்பறக்கணிப்பதில்டல.எதுடகக்கக்கிடடைப்பவதாஅடதவாங்கவது
என்றபாரடவதான்இருக்கிறது.பதிப்பபற்றயானவிழிப்பணரவுஇல்டல.நீண்டைஇலக்கியப்பாரமபரியமஉடடையநம
சமைாழியில்தான்இந்தவிழிப்பணரவுஅதிகமைாகஇருந்திருக்கவவண்டம.பதிப்பசமபந்தப்பட்டைவிஷயங்கள்
சவகஜேனமையப்பட்டிருக்கவவண்டம.அப்படிநடைக்கவில்டல.அதுதுரதிரஷ்டைமதான்.வாசகரகளுக்கஅப்படினான
விழிப்பணரடவத்தரவவண்டமஎன்பதற்காகவாய்ப்பக்கிடடைக்கமஇடைங்களல்எல்லாமஇதுசமபந்தமைான
விஷயங்கடளப்வபசிக்சகாண்வடைஇருக்கிவறன்.அதன்மூலமஎன்னாலானஒருசிறுவிழிப்பணரடவவயனுமஏற்படத்த
முடியுமைாஎனப்பரிவசாதித்துப்பாரக்கிவறன்.

133.வநசரதிரானவிஷயம.உங்கள்நூல்களல்மைாசதாருபாகனுக்கஅடத்துஅதிகமவிற்படனயானதுஎது?

மைற்றசதல்லாமுமமூன்றுஅல்லதுநான்கபதிப்பகள்வந்துவிட்டைன.பூக்கழிநன்றாகவிற்றது.நல்லகவனமும
கிடடைத்தது.கங்கணமுமஇரண்டைாமபதிப்பநன்றாகவிற்றது.

134.சதாகப்பாசிரியராகவுமபலநூல்களுக்கஇருந்திருக்கிறீரகள்அல்லவா?அந்தப்பங்களப்பகள்பற்றயும
அவ்வவடலயின்சவால்கள்கறத்துமவபசுங்கள்.

சகாங்கச்சிறுகடதகள்மைற்றுமதலத்பற்றயசகாங்கச்சிறுகடதகள்-இவற்டறத்சதாகத்திருக்கிவறன்.அறஞர
அண்ணாத்துடரயின்நூற்றாண்டின்வபாதுஅவரதுவதரந்சதடத்தசிறுகடதகடளதட்டத்துணிஎன்றசபயரில்
பதிப்பித்திருக்கிவறன்.பிரபஞ்சனுடடையஇருபதுசிறந்தசிறுகடதகடளத்வதரந்சதடத்துசித்தன்வபாக்கஎன்றசபயரில்
காலச்சுவடில்சவளயிட்டிருக்கிவறன்.சி.சு.சசல்லப்பாவின்சிறந்தகடதகடளத்வதரந்சதடத்துகூடசாடலஎன்ற
சதாகப்பநூடலக்சகாண்டவந்திருக்கிவறன்.

இடவஎல்லாவமைவதரந்சதடத்தகடதகள்.அதில்சவால்என்னசவன்றால்நிடறயப்படித்துஅதிலருந்துவதரந்சதடக்க
வவண்டம.உதாரணமைாய்அண்ணாநூற்றுக்கமவமைற்பட்டைகடதகள்எழுதிஇருக்கிறார.அவற்றலருந்துசிறந்தசதனப்
பத்து,பதிடனந்துகடதகடளத்வதரந்சதடக்கவவண்டம.சி.சு.சசல்லப்பாகிட்டைத்தட்டை120கடதகள்எழுதிஇருக்கிறார.
அதிலருந்துசிறந்தகடதகடளத்வதரந்சதடக்கவவண்டம.அதற்கஅவ்வளவுகடதகடளயுமபடித்து,அவற்றல்
என்னுடடையஅளவுவகால்களுக்கஏற்றமைாதிரியானகடதகடளத்வதரந்சதடக்கிவறன்.அப்படிஒன்பதுகடதகடள
மைட்டமதான்நான்வதரந்சதடத்வதன்.

அவருடடையமைற்றகடதகள்வதடவயில்டலயாஎனக்வகட்டைால்அடவவவசறாருவடகயில்வதடவப்படம.இன்டறய
வாசகரகள்சி.சு.சசல்லப்பாவின்120கடதகடளயுமபடிக்கவவண்டியஅவசியமில்டல.அவரஎப்படியானஎழுத்தாளர
என்றறயஇன்டறயவாசகரவிருமபினால்வதரந்சதடத்தகடதகடளத்தருகிவறன்.அந்தஅடிப்படடைடயடவத்துக்
சகாண்டசதாகப்பதுசிரமைம.நமஅளவுவகால்கள்என்னஎனத்தரமைானித்துக்சகாள்ளவவண்டம.நல்லகடதகள்
விடபட்டப்வபாகாமைல்பாரத்துக்சகாள்ளவவண்டம.சபாதுத்தளத்தில்ஒருவரஇந்தமைாதிரிஒருநல்லகடதடயஇவர
விட்டவிட்டைாரஎன்றசசால்லவிடைக்கூடைாது.இவற்டறஎல்லாமவயாசித்துச்சசய்யவவண்டம.அதுஒருசபரும
சபாறுப்பதான்.

ஆனால்இடதச்சசய்துதான்ஆகவவண்டம.இப்படியானசதாகப்பகளுக்கஇன்றுஅவசியமஇருக்கிறது.சிறுகடத
வரலாற்றல்மைணிக்சகாடிஇதழாசிரியரபி.எஸ்.ராடமைய்யாமுக்கியமைானஓரஇடைமசபறுகிறார.அவரஐந்நூறுக்கம
வமைற்பட்டைசிறுகடதகள்எழுதிஇருக்கிறார.ஆனந்தவிகடைனில்ஒருவருடைமமுழுக்கவாரமஒருசிறுகடதஎழுதியவர.
இன்டறயவாசகரஅவடரப்படிக்கவவண்டமஎனில்எங்காவதுவதடிப்பிடித்துஎல்லாவற்டறயுமவாங்கவவண்டம,
அப்படிவயவாங்கினாலுமஇரண்டகடதகள்படித்தால்பிடிக்காமைல்வபாகலாம.அவரதுஐந்நூறுகடதகளல்பத்துக்
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கடதகடளமைட்டமவதரந்சதடத்துக்சகாடக்கமுடிந்தால்இன்டறயவாசகரகளுக்கஅதுசபரியஉதவியாகஇருக்கம.
அதுமைட்டமின்றநமஇலக்கியவரலாற்றுக்கமஅதுமிகப்சபரியஒருபங்களப்ப.வரலாறுபலவபடரக்கடைந்துவபாய்
விடம.சபயடரமைட்டமபதிவுசசய்துசகாண்டபடடைப்பகடளவிட்டவிட்டப்வபாய்விடம.கறப்பிட்டைகடதகடளத்
வதரந்சதடத்துத்தருமவபாதுஅக்கடதகளுக்கநாமஒருவாழடவத்தருகிவறாம.அந்தஎழுத்தாளருக்கமஒருவாழடவ
அளக்கிவறாம.நவீனவாசகரகளுக்கஅவடரஅக்கடதகளன்வழிஅறமுகமசசய்கிவறாம.

மைணிக்சகாடிகாலஎழுத்தாளரகளுக்கஇவற்றன்வதடவஇருக்கிறது.என்னால்சி.சு.சசல்லாப்பாவுக்கச்சசய்ய
முடிந்திருக்கிறது.பி.எஸ்.ராடமையாவுக்கஒன்றுசசய்யவவண்டமஎனநிடனத்திருக்கிவறன்.

135.நான்திருக்கறளுக்வகஅப்படியானஒருவதரந்சதடத்தசதாகப்பசகாண்டவரவவண்டமஎனஎண்ணிவனன்.நாவன
அடனத்துக்கறள்கடளயுமவாசித்தவன்அல்லன்.என்தடலமுடறயிவலவயஅப்படிஎன்றால்அடத்துவருபவரகள்1,330
என்றஎண்டணப்பாரத்துமைடலப்பாரகள்.அவரகளுக்கஅறமுகமைாகமசசாற்பக்கறள்கள்சிரமைமைானதாகவவா,
அவரகடளப்சபாறுத்தவடரசபாருளற்றதாகவவாஇருந்தால்அடதவாசிக்காமைவலவிட்டவிடவாரகவளாஎன
அதிகாரத்துக்க2அல்லது3கறள்கள்வீதமசுமைார300முதல்400கறட்பாக்கடளவிளக்கவுடரயுடைன்சதாகக்கவவண்டம
எனஎண்ணிஇருந்வதன்.

திருக்கறளல்அப்படித்சதாகப்பசதன்பதுகஷ்டைம.ஓரஅதிகாரத்தில்ஒவ்சவாருகறளுமமுக்கியத்துவமவாய்ந்ததாக
இருக்கம.ஒவ்சவான்றுமஒருவிஷயத்டதப்வபசும.அதனால்எந்தச்சந்தரப்பத்தில்அதில்ஒருகறள்பயன்படமஎனச்
சசால்லமுடியாது.அமமைாதிரியானகட்டைடமைப்பசகாண்டைதுதிருக்கறள்.

நவீனஇலக்கியத்தில்அப்படிச்சசய்யலாம.படழயஇலக்கியங்களலுமகறள்தவிரவவறுபடடைப்பகளல்சசய்யலாம.
கமபராமைாயணத்தில்டிவகசி4,000பாடைல்கடளத்சதாகத்திருக்கிறார.அதுமைாதிரிசசய்யலாம.

136.சகாங்கவட்டைாரச்சசால்லகராதிடயஉருவாக்கியவரநீங்கள்.வட்டைாரச்சசால்லகராதிகள்சுவாரஸ்யமமிகந்தடவ.
இதற்சகல்லாமசசாற்கள்சகாண்டிருந்தனராஎனபிரமமிப்டபஅளப்படவ.வட்டைாரமசாரந்துஎழுதுபவருக்கம
வாசிப்பவருக்கமஉதவக்கூடம.இவற்டறத்தாண்டிஅவற்றன்வநரடிசலௌகீகப்பயன்என்ன?அச்சசாற்கடளமீண்டம
பழக்கத்துக்கக்சகாண்டவரும/பரவலாக்கமஎனநமபகிறீரகளா?

ஒருவட்டைாரஅகராதிக்கப்பலவிதப்பயன்பாடகள்உண்ட.நமசமூகத்தில்வதடவகடளஉணராதிருப்பதன்காரணமைாக
பலவவடலகள்நடைக்காமைல்இருக்கின்றன.வதடவகள்இருக்கின்றன.ஆனால்சமூகமஇதுவதடவஎன்றஉணரடவப்
சபறுவதில்டல.இதுஇருந்தால்இன்னவிதமைானபயன்கள்கிடடைக்கமஎன்றஉணரவுமகிடடையாது.அப்படித்தான்
வட்டைாரஅகராதியின்பயன்களுமசதரியாமைல்இருக்கின்றன.

நமசமைாழியின்சசால்வளத்டதத்சதரிந்துசகாள்வதற்கஇந்தஅகராதிகள்பயன்படகின்றன.ஒருசமைாழியில்
பயன்படமஎல்லாச்சசாற்களுமஓரஅகராதியில்பதிவாகவவண்டம.அப்படிப்பதிவாகாதசசாற்கள்தமிழில்ஏராளம
உண்ட.பலசசாற்கள்பதிவுஇல்லாமைல்மைடறந்வதகூடைப்வபாய்விட்டைன.

ஆங்கிலத்தில்ஆக்ஸ்ஃவபாரட்அகராதியில்ஆண்டவதாறுமபதிதாகஉருவானசசாற்கள்வசருகின்றன.உதாரணமைாய்
Selfieஎன்றசசால்இரண்டவருடைங்கள்முன்பதான்அகராதியில்ஏறயது.அதுமைாதிரிஎசதல்லாமபதியதாகவருகிறது
என்றுபாரத்துஅகராதியில்சகாண்டவருகிறாரகள்.நாமஇவ்வளவுபாரமபரியம,வரலாறுசகாண்டைசமைாழி
என்கிவறாம.ஆனால்நமசமைாழியில்உள்ளசசாற்களன்முழுத்தரடவத்தருமஓரஅகராதிகிடடையாது.இதுவடர
சதாகக்கப்படைவில்டல.எப்வபாதுமுடியும?சசால்வளமமுழுடமையாகத்சதரிவதற்கஎல்லாப்பகதிகளுக்கமைான
வட்டைாரஅகராதிகள்சதாகக்கப்படைவவண்டம.

நமசமைாழியில்பலவிஷயங்களுக்கச்சசாற்கள்இல்டலஎனநிடனக்கிவறாமஅல்லவா?வட்டைாரஅகராதிகளால்
அக்கடறடயப்வபாக்கமுடியும.வட்டைாரத்தில்நிடறயவிஷயங்களுக்கச்சசாற்கள்உண்ட.அடவஅகராதியில்
பதிவாகமவபாதுசபாதுவழக்கக்கவருமசாத்தியமஉண்ட.நமடமைஅறயாமைல்ஒன்றரண்டசசாற்களாவதுஅப்படி
வந்துவிடம.உதாரணமைாய்இன்றுதிடரப்படைங்களல்பயன்படத்துவதன்மூலமைாகப்பலசசாற்கள்வழக்கக்க
வருகின்றன.வட்டைாரச்சசாற்களுமகூடைஅதில்உண்ட.சந்தானம“பில்லக்காபசங்க”என்றுஒருபடைத்தில்சசால்கிறார.
அதுவட்டைாரவழக்கச்சசால்-சசன்டன,வடைஆற்காடமைாவட்டைங்களல்வழங்கப்படவது.இன்றுஅதுவழக்கில்வந்து
விட்டைது.இப்படிவட்டைாரச்சசாற்கடளப்சபாருவளாடசதாகத்துத்தருமவபாதுஅதுசபாதுவழக்கக்கவரும
வாய்ப்பண்ட.

வட்டைாரஎழுத்துக்கடளநாமவாசிக்கிவறாம.அந்தவாசகரகளுக்கஏவதனுமசசால்லுக்கப்சபாருள்சதரியவவண்டி
இருந்தால்அவரகளுக்கஇந்தஅகராதிஉதவும.அந்தவடகயானபயன்பாடமஇதில்உண்ட.
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ஒருசபாருளுக்கப்பலசசாற்கள்இருக்கின்றன,வட்டைாரஅகராதிகளன்வாயிலாகஅந்தஅறடவயுமநாமசபற
முடியும.அதுஉண்டமையில்ஒருசமைாழியின்வளத்டதக்கறப்பது.ஒவரசபாருளுக்கசவவ்வவறுபகதிகளல்
சவவ்வவறுசசால்டகயாளுவாரகள்.அமமைாதிரிசசாற்கள்அறமுகமைாகம.

இப்படிவட்டைாரஅகராதிகளுக்கப்பலவிதமைானபயன்பாடகள்உண்ட.

137.சகட்டைவாரத்டதவபசுவவாமதமிழில்தனித்துவமைானமுயற்சி.பீக்கடதகடளவிடைவுமதிராணிவதடவப்படம
முன்சனடப்ப.(சபாதுசவளயில்வபசச்சங்கடைப்படமவிஷயங்களன்வரலாற்டறநான்கங்கமைமஇதழில்சதாடைராக
எழுதஉங்கள்நூலுமஓரஉந்துதல்.அதுநூலாக்கமசபற்றவபாதுஅடமைந்ததடலப்பஎவதச்டசயாகஉங்கள்நூலன்
தடலப்டபவயஒட்டிஇருந்தது-சவட்கமவிட்டப்வபசலாம.)அந்தநூல்எப்படிஉருவானதுஎனப்பதிவு
சசய்திருக்கிறீரகள்.அதற்கப்சபற்றஎதிரவிடனகள்பற்றச்சசால்லுங்கள்.அதுவவசுவாரஸ்யம.

அதற்கநல்லஎதிரவிடனகள்தான்வந்தன.நிடறயஇடளஞரகள்படித்தாரகள்.சதா.ப.மைாதிரியானஅறஞரகள்கூடை
அடதப்படித்துச்சிலாகித்தாரகள்என்றறந்வதன்.அதுமைாதிரிமுக்கியமைானவரகளடைமஅந்நூல்வபாய்ச்வசரந்திருக்கிறது.
அதுவபசப்படைவவண்டியமுக்கியமைானவிஷயமஎனக்கருதிஇருக்கிறாரகள்.தடலப்டபப்பாரத்துப்பத்தகத்டத
வாங்காமைல்விட்டைவரகள்,படிக்காமைல்விட்டைவரகளுமஉண்ட.சிலர“இவரசகட்டைவாரத்டதபற்றபத்தகம
எழுதினவர”என்றுரகசியமைாகப்வபசிக்சகாள்வடதக்கூடைக்வகள்விப்பட்டிருக்கிவறன்.உள்வளவபாய்அந்தக்
கட்டடரகடளப்படித்தாரகள்என்றால்யாருவமைஅவற்டறவிருமபவாரகள்.படிக்காமைவலஅதுபற்றயஒருகருத்டத
உருவாக்கிக்சகாள்கிறாரகள்.

அடதத்சதாடைரந்துஎழுதினால்இதுமைாதிரிஇன்சனாருஐந்துபாகமஎழுதலாம.

138.இதுவவநூல்ஒன்றுஎன்றுதான்வபாட்டிருக்கிறீரகள்,இரண்டைாமபாகமவருமஎனுமசபாருளல்.ஆனால்அடதத்
சதாடைரந்துஎழுதப்வபாவதில்டலஎன்றுஎங்வகாநீங்கள்சசால்லயநிடனவு.

அதற்கஇரண்டைாமபகதிசகாண்டவரலாமஎன்றஎண்ணத்தில்தான்அந்நூலுக்கமுதல்பகதிஎனப்சபயரிட்வடைன்.
இந்தநூலுக்கப்பிறகமூன்றுகட்டடரகள்எழுதிஇருக்கிவறன்.எல்லாவமைமைணல்வீடஇதழில்சதாடைராக
சவளயானடவ.மைாசதாருபாகன்பிரச்சடனக்கப்பிறகஏதுமஎழுதாததால்அத்சதாடைரஅப்படிவயநின்றுவிட்டைது.
ஆனால்ஐந்துசதாகதிகள்எழுதுமைளவுவிஷயங்கள்இருக்கின்றன.

139.சுகமைாரடனவநரகாணல்சசய்திருக்கிறீரகள்.அதுஒருநல்லவநரகாணல்.இடணயத்தில்வாசிக்கக்கிடடைக்கிறது.
நீங்கள்எடத்தஒவரவபட்டிஅதுதானா?

பலவரஇராசுடவஒருவநரகாணல்சசய்வதன்.எடத்துஎழுதமுடியாமைல்அப்படிவயநிலுடவயில்இருந்து
சகாண்டிருக்கிறது.அடதஎடத்துஏசழட்டவருடைங்கள்இருக்கம.வகஸட்டில்இருக்கிறது.அடதஎடத்துஒரு
மைாணவடரடவத்துஎழுதிவனன்.அந்தப்பிரதிகள்இப்வபாதுஎங்வகஇருக்கிறசதனத்சதரியவில்டல.

140.உங்கள்ஒவ்சவாருகட்டடரத்சதாகப்பவமைஒவ்சவாருவிஷயத்டதப்வபசுகின்றன.சவறுமைவனசிலசதாடைரபற்ற
கட்டடரகளன்சதாகப்பாகஅடவஇல்டல.சிறுகடதத்சதாகதிடயவயஅப்படிஎழுதுபவர(பீக்கடதகள்)
கட்டடரகளல்அப்படிச்சசய்வடதவியக்கஒன்றுமில்டல.அவ்வடகயில்தனிப்பாடைல்கள்பற்றயஉங்கள்அனுபவக்
கறப்பகள்வான்கருவியின்கூட.அடவஎப்படிஉங்களுக்கஅறமுகமைாயின?ஒருவாசகனுக்கஅறமுகமைாக
வாய்ப்பள்ளவற்றல்மிகக்கடடைசியாகவவதனிப்பாடைல்கள்இருக்கம.நான்உங்கள்நூல்தவிரவவறுதனிப்பாடைல்கடள
வாசித்ததில்டல.சிலநூல்கடளப்பாரத்திருக்கிவறன்.அப்படிஇருக்க,அதுகறத்தஒருநூல்எழுதுமைளவுஇறங்கவது
பிரத்வயகமைானது.அதனால்வகட்கிவறன்.

அதுகூடைபாதியில்நின்றுவபானஒன்றுதான்.நிடறயப்பாடைல்கடளஎழுதுமதிட்டைமஇருந்தது.

உலகத்தமிழ.காமஎன்றஇடணயஇதழ2000 ல்சகாஞ்சமநாள்நடைந்தது.அதன்ஆசிரியராகஇருந்தஅரவிந்தன்அதில்
ஏதாவதுஎழுதச்சசால்லக்வகட்டைார.எனக்கசநடநாட்களாய்தனிப்பாடைல்கள்கறத்துஎழுதவவண்டமஎனஎண்ணம
இருந்ததால்அடதஎழுதிவனன்.கவிடதயாகஇருக்கமதனிப்பாடைல்கடளஎடத்துக்சகாண்டஎன்னுடடைய
அனுபவங்கவளாடஎப்படிஇடசந்ததுஎன்றசபாருளல்அடதஎழுதிவனன்.இன்னும40,50தனிப்பாடைல்கடளஅப்படி
எழுதுமஎண்ணமஇருந்தது.எழுதமுடியாமைல்வபாய்விட்டைது.

தனிப்பாடைல்கள்உண்டமையில்தமிழில்இருக்கமமிகப்சபரியசசாத்துஎன்றுதான்நிடனக்கிவறன்.17 ம
நூற்றாண்டிலருந்து19 மநூற்றாண்டவடரக்கமபலபலவரகள்பலசந்தரப்பங்களல்பாடியடதஎல்லாமசதாகத்தது
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தான்அது.அதற்கப்பலவிதத்திரட்டக்கள்வந்திருக்கின்றன.இன்றுவடரஒட்டசமைாத்தமைாகஎல்லாவற்டறயும
சதாகத்தஒன்றுஎன்றுஏதுமகிடடையாது.டசவசித்தாந்தநூற்பதிப்பக்கழகவமைநான்கபாகங்கள்
சவளயிட்டிருக்கிறாரகள்.கா.சுப்ரமைணியப்பிள்டளஇரண்டசதாகப்பகள்சவளயிட்டிருக்கிறார.தஞ்டசசரஸ்வதி
மைஹால்நூல்நிடலயத்தில்நிடறயத்சதாகதிகள்சவளயிட்டிருக்கிறாரகள்.

தனிப்பாடைல்கடளநமைதுகல்வித்துடறயில்அதிகமஅறமுகமசசய்வதில்டல.பள்ளப்பாடைத்திட்டைத்தில்தனிப்பாடைல்
திரட்டிலருந்துஒன்றரண்டபாடைல்கடளடவப்பாரகள்-காளவமைகப்பலவர,ஔடவயாரஇப்படி.ஆனால்அது
எங்கிருந்துஎடக்கப்பட்டைதுஎன்றவிபரங்கள்தரமைாட்டைாரகள்.காரணமஎசதல்லாமசபாதுப்வபாக்கக்கஉகந்தது
இல்டலஎன்றுநிடனக்கிறாரகவளாஅமமைாதிரியானபாடைல்கள்தனிப்பாடைல்திரட்டில்இருக்கம.நாமடவத்திருக்கம
மைதிப்பீடகடளச்சிடதப்பதுமைாதிரியானபாடைல்கள்அதில்உண்ட.எல்லாவிதமைானசசாற்கடளயுமஅதில்பழங்கி
இருப்பாரகள்.அப்படியானஒருகட்டைற்றசவளயாகதனிப்பாடைல்களன்உலகமஇருக்கிறது.அதனால்தான்கல்வியில்
அறமுகமசசய்யாமைல்இருக்கிறாரகள்.

அமமைாதிரியானபாடைல்கடளஎல்லாமநீக்கிவிட்டப்பதிப்பிப்பதுஎன்படதக்கூடைப்பாரக்கமுடிகிறது.அதுஒருமிகப்
சபரியசசாத்துஎன்பவதாடஆய்வுக்கரியவிஷயமைாகவுமநிடனக்கிவறன்.தமிழச்சமூகத்தின்மூன்றுநூற்றாண்ட
மைனநிடலடயசராமபத்சதளவாகமுன்டவக்கமஒருமிகப்சபரியதரவுஅது.

141.வபராசிரியரபணிஉங்கள்மைனதிற்கமிகசநருக்கமைானபணிஎன்படதஉணரமுடிகிறது.சதாழிலன்
இருமுடனகளலுமஅதுசசமடமையாகப்பதிவாகியுள்ளது.ஒன்றுஉங்கள்மைாணவரகள்உங்கடளப்பற்றஎழுதி
இருக்கம'எங்கள்ஐயா'நூல்.மைற்றதுநீங்கள்உங்கள்மைாணவரகள்பற்றதிஇந்துநாளதழில்எழுதும'மைனதில்நிற்கம
மைாணவரகள்'சதாடைர.வபராசியரபணிமைற்றுமபங்களப்பபற்ற?

நான்விருமபிச்சசய்யுமசதாழில்தான்இந்தஆசிரியரபணி.ஆனால்நான்மைனதில்சகாண்டிருக்கமகல்விக்
சகாள்டககளுக்கமநடடைமுடறக்கமஇடடைவயசபரியவவறுபாடகள்இருக்கின்றன.அதனால்நான்மைனநிடறவவாட,
திருப்திவயாடஇந்தப்பணிடயச்சசய்கிவறன்என்றுசசால்லமுடியாது.இன்றுஇருக்கமஇந்தகல்விஅடமைப்பக்கள்
என்னசாத்தியவமைாஅடதத்தான்சசய்யமுடிகிறது.கல்விமுடறசாரந்தும,வகப்படறசாரந்தும,பாடைத்திட்டைமசாரந்தும
என்னுடடையஎண்ணங்கள்என்னவவாஅவற்றல்ஒருதுளடயக்கூடைஅமைல்படத்துவதற்கான,
நடடைமுடறப்படத்துவதற்கானசாத்தியமகிடடையாது.

நான்சசய்யநிடனத்ததில்ஒருஇருபத்டதந்துசதவிகிதமதான்சசய்யமுடிந்தது.ஓரஆசிரியராகஅதுஒருவதால்விஎன்று
தான்நிடனக்கிவறன்.அதற்கநான்காரணமில்டலஎன்றவடகயில்தான்திருப்தி.

142.சபாதுவாகதமிழகஉயரக்கல்விப்பலமபற்றயஎதிரமைடறச்சசய்திகவளஇங்கஅதிகமஇருக்கின்றன.
பல்கடலக்கழகங்கங்களல்ஆரவத்தினால்உந்தப்பட்டஆய்வுசசய்பவரகடளவிடைமுடனவரபட்டைமகூடதல்
சமபளத்டதப்சபற்றுத்தருமஎன்பதற்காகச்சசய்பவரகவளஅதிகம.நான்வநரில்கண்டைவரகளல்சபருமபாலும
அப்படித்தான்.சிலஇடைங்களல்காசுவாங்கிக்சகாண்டமுடனவரபட்டைமசகாடக்கப்படவதாகக்கூடைச்
சசால்கிறாரகள்.காசுக்காகஅல்லதுகாசுசகாடத்துபட்டைமசபற்றவரகளன்துடறசாரஆரவமுமமுடனப்பமஎன்ன
லட்சணத்தில்இருக்கமுடியுமஎன்றஅடிப்படடையிவலவயதமிழகத்தின்கல்வியாளரகடளஇலக்கியவாதிகள்
மைதிப்பதில்டலஎனக்கருதுகிவறன்.இங்கள்ளசபருமபாலானவபராசிரியரகளுக்கமு.வ.டவயுமஅகிலடனயுமதாண்டி
இலக்கியமசதரியுமைாஎன்வறசதரியவில்டல.பிறகஅவரகள்எப்படிநவீனஇலக்கியத்டதமைாணவரகளுக்கஅறமுகம
சசய்யமுடியும?நீங்கள்,டி.தருமைராஜ்,அ.ராமைசாமி,ஸ்டைாலன்ராஜோங்கமஎனசிலவிதிவிலக்ககள்உண்டஎன்றாலும
பிரதானமுகமஇதுவவ.சவளமைாநிலங்களல்சூழல்இத்தடனவமைாசமைானதாய்இருக்கிறதாஎனத்சதரியவில்டல.
இடதப்பற்றஅத்துடறயில்பழங்கமஒருவராய்நீங்கள்என்னநிடனக்கிறீரகள்?இடதமைாற்றமுடியுமைா?

எடதயுவமைமைாற்றமுடியாதுஎன்றுகிடடையாது.ஆனால்மைாற்றுவதற்கானசூழல்இருக்கிறதா?மைாற்றுமஅதிகாரத்தில்
உள்ளவரகளுக்கஅந்தஎண்ணமஇருக்கிறதா?மைாற்றமவவண்டசமைன்பதில்சந்வதகமில்டல.

கறப்பாகஇந்தஇருபது,முப்பதுஆண்டகளல்ஒடக்கப்பட்டைசாதிகளல்இருந்துமுதல்தடலமுடறயாகக்கல்வி
கற்பவரகளன்எண்ணிக்டகஅதிகமைாகஇருக்கிறது.இந்தக்காலகட்டைத்தில்நமகல்வி-அதுவுமஉயரகல்வி-தரம
தாழந்துவபாவசதன்பதுஇந்தமைக்கள்தரமைானகல்விடயப்சபறக்கூடைாதுஎனஏவதாஒருவடகயில்தடக்கமநம
சமூகத்தின்அடமைப்பதான்காரணமஎனஎனக்கத்வதான்றுகிறது.

ஆங்கிவலயரகள்காலத்திலும,சுதந்திரத்திற்கப்பிறகமஉயரகல்வியில்நிலவியமைதிப்பீடகவளாடஒப்பிடமவபாது
இன்றுஅப்படிஇல்டலஎன்றுதான்சசால்லவவண்டிஇருக்கிறது.அதற்கக்காரணமஇப்படிஇருக்கவமைாஎனத்
வதான்றுகிறது.கல்விஜேனநாயகமைாகிவிட்டைது.பரவலாகப்பலருமபடிக்கவந்துவிட்டைாரகள்.இவரகளுக்கஇதற்கவமைல்
என்னதரமைானகல்விடயக்சகாடக்கவவண்டமஎன்றஓரஅசட்டடைப்பாரடவநமசமூகமைனநிடலயில்இருக்கிறவதா
எனஎனக்கச்சந்வதகமஇருக்கிறது.
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இன்சனான்றுசபாதுவாகஇப்வபாதுநமசமூகத்தில்எல்லாத்தளங்களலுவமைமைதிப்பீடகள்வீழந்துவபாயிருக்கின்றன.
முந்டதயகாலத்தில்நாமஎசதல்லாமஅறமஎன்றுமஒழுக்கமஎன்றுமசசால்லடவத்திருந்வதாவமைாஅடவஎல்லாம
வீழச்சிஅடடைந்துஇப்வபாதுபதுவிதமைதிப்பீடகள்வந்திருக்கின்றன.லஞ்சவமைாஊழவலாஇன்றுசமூகத்தில்
ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டைவிஷயமைாகமைாறயிருப்படதப்பாரக்கிவறாம.அதுகல்வியிலுமபிரதிபலக்கிறது.அடதயுமநாம
கணக்கில்எடத்துக்சகாள்ளவவண்டம.

இன்றுபல்கடலக்கழகங்கள்முழுக்கப்பணமசாரந்ததாகவவமைாறப்வபானடதப்பாரக்கமுடிகிறது.அங்கஅறவுக்க
இரண்டைாமபட்சஅல்லதுநான்காமபட்சஇடைமதான்.அங்ககிடடைக்கமபதவிஎன்படதப்சபாருளாதாரத்டத
வமைமபடத்துமஒன்றாகவவபாரக்கிறாரகள்.அதுஒருசபாறுப்ப,அதில்என்சனன்னநிடறவவற்றவவண்டம,
என்சனன்னசமூகக்கடைடமைஇருக்கிறதுஎனவயாசிக்கமஆசிரியரகள்இல்டல.

அதனால்கல்வித்துடறயில்எல்லாத்தரப்பிலுவமைபலமைாற்றங்கள்சசய்யவவண்டிஇருக்கிறது.சமூகம,கல்விபற்றய
சபரியகனவுகடளக்சகாண்டிருக்கமஆட்சியாளரகள்அடமைந்தால்தான்அதுநடைக்கம.

143.நிச்சயமஅரசுக்கப்பங்கண்ட.நீங்கள்சசால்வதுtop-downapproach.கீவழஇருந்துஉங்கடளப்வபான்றஎண்ணம
சகாண்டைவபராசிரியரகளால்சசய்யமுடிந்தbottom-upapproachவிஷயங்கள்சாத்தியமில்டலயா?

கீவழஇருந்துமைாற்றங்கள்சகாண்டவருவதற்கநிடறயஇடடையூறுகள்இருக்கின்றன.அவற்டறஎதிரசகாண்டவபாராடி,
அந்தமைாற்றங்கடளக்சகாண்டவரஎத்தடனவபரதயாராகஇருக்கிறாரகள்?சசய்யவவண்டமஎன்றஆரவம
இருப்பவரகள்கூடைஇமமைாதிரிஇடடையூறுகளால்பின்வாங்கவர.

நமசமூகத்தில்சபாதுவாய்ச்சசய்வதற்கானசாத்தியமஇருந்தால்சசய்வாரகள்,அவரகளாகமுட்டிவமைாதிச்சசய்வது
என்பதுசபருமபாலுமஇருக்காது.கல்விபற்றஇன்டறயவதடவடயஒட்டியமுற்வபாக்கானகருத்துக்கள்
சகாண்டிருக்கமபலஆசிரியரகள்இருக்கிறாரகள்.ஆனால்அடதஅவரகள்வபச்சளவவாடநிறுத்திக்சகாள்ளவவண்டி
இருக்கிறது.அப்படிச்சுருங்கிப்வபாகிறவரகளாகத்தான்ஆகிவிடகிறாரகள்.அவரகளுக்கானஒருநல்லகளமஇல்டல.
அப்படிஇருப்பதுஒருகடறபாடஎன்றுதான்நிடனக்கிவறன்.

அதனால்கீழமைட்டைத்திலருந்துசசய்யநிடனப்பவரகளுக்கஎன்னமைாதிரியானஇடடையூறுகள்இருக்கின்றனஎன்று
கவனத்தில்சகாள்ளவவண்டிஇருக்கிறது.அந்தமைாதிரியானஇடடையூறுகடளத்தாண்டி“நான்வவடலவயவபானாலும
இசதல்லாமசசய்வவன்”என்றுஒருவரமுன்வருவதற்கானசூழலுமஇங்கில்டல.ஏசனனில்இங்கஒருவவடலயில்
வபாய்நமடமைப்சபாருத்திக்சகாண்வடைாமஎனில்வாழநாள்முழுக்கஅந்தவவடலடயத்தான்சசய்துசகாண்டிருக்க
வவண்டிஇருக்கிறது.அடதவிட்டவந்தால்இன்சனாருவவடலஅதுமைாதிரிஅடமைவதற்கானவாய்ப்பஇங்வக
கிடடையாது.அதனால்சபாருளாதாரரீதியாகவுமசமபாத்யமவதடவஎன்றஅடிப்படடையில்நாமஅவதாடஒட்டிக்
சகாண்டிருக்கவவண்டியதாகஇருக்கிறது.

144.இன்டறயஇடளஞரகள்இடணயமமூலவமைவாசிப்டபத்சதாடைங்ககிறாரகள்.மைாசதாருபாகன்பிரச்சடனக்கமுன்ப
வடரஃவபஸ்பக்கில்இருந்தரகள்.பகழசபற்ற‘எழுத்தாளனின்சுயமைரணப்பிரகடைனம’சவளயானதுஅதில்தான்.ஒரு
வடலதளத்டதயுமநடைத்திவந்தரகள்.சகாயமகட்டடரகள்அதில்தான்வந்தன.இப்வபாதுயாவுமமூடைப்பட்டள்ளது.
மீண்டமஇடணயமவருமஎண்ணமுண்டைா?

இப்வபாதுமுகநூலல்இருக்கிவறன்.மைாசதாருபாகன்தரப்பவந்தசமையத்தில்அடதசயாட்டிஓரஅறவிப்ப
சவளயிடைலாமஎன்றுசசான்னவபாது“முகநூலல்நீங்கவளசவளயிட்ருங்க”என்றுசசான்னாரகள்.அப்வபாதுஒரு
கணக்கத்துவங்கிசவளயிட்வடைன்.அதிலருந்துசதாடைரந்துமுகநூலல்இருக்கிவறன்.ஆனால்சபரியஅளவில்
ஆரவத்வதாடஅதில்சசயல்படவதில்டல.நானாகஅதில்பதிவுவபாடவதுஅரிதாகவவஇருக்கிறது.மைற்றவரகள்
வபாடமபதிவுகடளப்பகிரவதுதான்சபருமபாலுமசசய்கிவறன்.

முதலல்அதில்நான்இருந்தவபாதுகூடைஅங்வகஅதிகமவநரமசசலவிடவதில்எனக்கஅவ்வளவுவிருப்பமில்டல.
வடலதளத்தில்சகாஞ்சமஎழுதிவனன்.அதில்எழுதுவதற்சகனசிலவிஷயங்கள்டவத்திருந்வதன்.சமைாழி,இலக்கணம,
சசாற்கள்சதாடைரபானசிலவிஷயங்கடளஎழுதிவனன்.எனக்கஆரவமைானதுடறஎன்றாலுமஅவற்டறப்
பத்திரிடககளல்எழுதுவதற்கானவாய்ப்பகள்இல்டலஎன்பதால்அதில்எழுதுவவாமஎன்றுஎழுதிவனன்.அதுவபால்
சகாயமசமபந்தமைாகவுமஎழுதிவனன்.

மைற்றபடி,அப்வபாதுமசபரியஅளவில்வவகமைாகஅதில்சசயல்படைவில்டல.அதுநிடறயவநரத்டதஎடத்துக்சகாள்ளும
விஷயமைாகஇருக்கிறது.அதிகபட்சமஅடரமைணி,ஒருமைணிவநரமஅதில்என்னஇருக்கிறதுஎன்றுபாரப்வபவனதவிர,
சபரியஅளவுக்கச்சசயல்படமதிட்டைமஇனிவமைலுமகிடடையாது.
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145.சகாயமசசய்தசகாயமநூல்உங்கள்மைற்றஎல்லாகட்டடரநூல்களலருந்துமவவறுபட்டைது.உங்கள்ஒவரவநரடி
அரசியல்பங்களப்பமஅதுவவ.சகாயமஅடதப்பற்றஏதுமவபசிஇருக்கிறாரா?

உண்டமைடயச்சசான்னால்சகாயத்துக்கஅந்தப்பத்தகமவருவதில்அவ்வளவுவிருப்பமில்டல.

பத்தகமைாகக்சகாண்டவரவவண்டமஎன்றஎண்ணத்தில்அடதஎழுதவில்டல.அவடரநாமைக்கல்லல்இருந்துமைதுடர
ஆட்சியராகமைாற்றயசந்தரப்பத்தில்என்வடலப்பக்கத்தில்அக்கட்டடரகடளஎழுதிவனன்.அவரநாமைக்கல்லல்சசய்த
சசயல்கள்,அவரபற்றமைக்கள்மைனதில்இருக்கமபதிவுகள்இவற்டறடமையமைாகக்சகாண்டநாடலந்துகட்டடரகள்
எழுதிவனன்.அவரமைதுடரக்கப்வபானதுவதரதல்சமையம.அங்கஅதிரடிநடைவடிக்டககள்எடத்துக்சகாண்டிருந்தார.
அப்வபாதுஅங்கிருந்தஸ்டைாலன்ராஜோங்கம,பாலசுப்ரமைணியம,சஜேகநாதன்இவரகள்மூவருமஇமமைாதிரிசசயல்படம
சகாயத்துக்கஆதரவாகஇலக்கியமபக்கமிருந்துஏதாவதுசசய்யவவண்டமஎன்றுசசால்லஎன்கட்டடரகடளச்சிறய
சவளயீடைாகக்சகாண்டவருகிவறாமஎன்றுவகட்டைாரகள்.அவதாடவமைலுமஇரண்ட,மூன்றுகட்டடரகள்வசரத்துக்
சகாடத்வதன்.அடதஒருசிறயபிரசுரமைாகசவளயிட்டைாரகள்.அப்படித்தான்அதுமுதலல்நூலாகவந்தது.மைதுடரயில்
அவருக்கஆதரவுசதரிவிக்கவும,சபாதுமைக்கள்மைத்தியில்அவருக்கானநல்சலண்ணத்டதஉருவாக்கவும2,000பிரதிகள்
கடறச்சலானவிடலயில்அவரகள்சவளயிட்டைாரகள்.

அதன்பிறகஅக்கட்டடரகடளச்சசமடமைப்படத்தியும,இன்னுமசகாஞ்சமவிஷயங்கள்வசரத்தும,துண்டைறக்டககள்
வபான்றசிலதரவுகடளஇடணத்துமஅடதஒருநூலாகசவளயிடைலாமஎனமுயற்சிசசய்தவபாதுசகாயத்துக்க
அவ்வளவுவிருப்பமஇருக்கவில்டல.அதற்கச்சிலகாரணங்கள்இருந்தன.

முதல்காரணமஓரஇடைத்துக்கப்பணிமைாற்றத்தில்சசல்லுமவபாதுதன்டனப்பற்றநூல்சவளயாவதுதனக்கச்சில
சநருக்கடிகடளஉருவாக்கலாமஎனஅவரநிடனத்தார.அடத்ததுஅந்நூலல்அவடரப்பற்றயசிலவிமைரசனங்கடள
டவத்திருந்வதன்என்பதுஅவருக்கசநருக்கமைானசிலருக்கத்தயக்கத்டதஅளத்தது.அப்பறமஅதில்சசால்லயிருக்கம
சிலசமபவங்கள்உண்டமைக்கப்பறமபானடவஎன்றகருத்துமுன்டவக்கப்பட்டைது.இடவஎல்லாமுமதான்இது
வவண்டைாவமைஎனஅவரகருதக்காரணமைாகஇருந்தன.

அதனால்சிலஆண்டகள்அந்நூல்சவளவராமைல்இருந்தது.காலச்சுவடில்சகாண்டவரலாமஎனமுயற்சிசசய்தவபாது,
“அவடரப்பற்றயான,அதுவுமஅவருக்கஆதரவானஒருநூல்வருவடதஅவவரவிருமபவில்டலஎனுமவபாதுநாம
ஏன்அந்நூடலவலந்துசவளயிடவாவனன்,வவண்டைாமவிட்டவிடங்கள்”எனகண்ணன்சசான்னார.அதன்பிறக
அந்நூல்மைடலகள்பதிப்பகமமூலமைாகவந்தது.அடதநடைத்தியசிபிச்சசல்வன்என்நண்பர.அவரபத்தகசவளயீட்டில்
இறங்கவதாய்ச்சசால்லஏதாவதுபத்தகமதரச்சசால்லஎன்டனக்வகட்டைார.அவரதுபதிப்பகத்துக்கஒருநல்ல
அறமுகமைாகவுமசகாயமபற்றயஇந்தநூல்இருக்கமஎன்றஅடிப்படடையில்அவருக்கக்சகாடத்வதன்.அவரும
பதிப்பித்தார.

நூல்வந்தபிறகசகாயத்துக்கப்பிரதிகள்அனுப்பிடவத்வதன்.அதன்பிறகஅவரஅதுபற்றஏதுமகருத்துச்
சசால்லவில்டல.தடடையுமசசால்லவில்டல.

146.சகாயமபற்றஉண்டமைக்கப்பறமபாய்நீங்கள்எழுதியிருப்பதாய்ச்சசால்லப்பட்டைசமபவங்கள்எடவ?

சகாயமபற்றஅதில்நான்சசால்லஇருக்கமசிலசமபவங்கள்நடைக்கவில்டலஎன்றுஅவரசசால்கிறார.

உதாரணமைாகஆட்சியராகப்சபாறுப்வபற்கஇங்வகவருமவபாதுசசன்டனயில்இருந்துரயிலல்வசலமவந்தார.
அங்கிருந்துவபருந்தில்நாமைக்கல்வந்து,இங்கிருந்துசிற்றுந்தில்ஆட்சியரஅலுவலகமவபானார.அங்வகஎல்வலாரும
பதியஆட்சியடரவரவவற்கமைாடலடயடவத்துக்சகாண்டகாத்திருந்தாரகள்.இவரஅடதப்சபாருட்படத்தாமைல்
உள்வளவபாய்விட்டைார.இவடரயாருக்கமசதரியவில்டல.உள்வளவபாய்உட்காரந்துபின்ஆட்கடளஅடழத்தார.
நூலல்இப்படிஒருசமபவத்டதஎழுதிஇருக்கிவறன்.அவரநான்சிற்றுந்தில்எல்லாமவபாகவில்டல,வசலத்திலருந்து
காரில்தான்வந்வதன்என்றுசசால்கிறார.

ஆனால்இப்படிஒருசமபவமமைக்கள்வழக்கில்இருக்கிறது.இதுநான்உருவாக்கிஎழுதியதல்ல.மைக்களுக்கயாடரப்
பிடிக்கிறவதாஅவரகடளப்பற்றத்தங்களுக்கவிருப்பமைானவடகயில்கடதகள்உருவாக்கவாரகள்.அப்படிப்பட்டைஒரு
கடததான்இது.உண்டமையில்இப்படிஒருகடதஉருவாகமஅளவுக்கஒருநாயகபிமபமசகாயத்துக்கஇருக்கிறது
என்பதுஓரஉயரந்தவிஷயம.அவடரமைக்கள்எப்படிக்சகாண்டைாடகிறாரகள்என்பதற்கஇப்படிப்பட்டைகடதகவள
சாட்சி.இன்னுமசிலசமபவங்கள்நடைந்திருக்கின்றன.நடைந்ததன்வமைவலமைக்கள்கூடதலாகசிலகற்படனகடளஏற்ற
இருக்கிறாரகள்.இதுவாய்சமைாழிவழக்காறுசமபந்தப்பட்டைது.அதுஎப்வபாதுமசகாஞ்சமமிடகயாகச்சசால்லும.
ஆனால்அதில்அடிப்படடைஉண்டமைஇருக்கம.அந்தஉண்டமைஎன்னஎன்றுதான்நாமஅதில்பாரக்கவவண்டம.
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அவரவாழுங்காலத்தில்இருப்பவரஎன்பதால்அவருக்கஅதுஉண்டமைக்கமைாறானசமபவமைாகத்வதான்றுகிறது.அப்படி
அல்ல.அந்தக்கடதக்கள்வளஓரஉண்டமைஇருக்கிறது.அவரஎளடமையானவர,பகடழவிருமபாதவர,ஆடைமபரத்டத
விருமபாதவரஎன்றசித்திரம.அடதக்சகாண்டஒருசமபவத்டதஉருவாக்கிச்சசால்கிறாரகள்.அந்தச்சமபவம
உண்டமையாகஇல்லாமைல்இருக்கலாம.ஆனால்அதுஅவரதுபண்டபசவளப்படத்துமகடதயாகமைக்களடைம
இருக்கிறது.அப்பறமமைக்கள்ஒருமைாவட்டைஆட்சியரஎப்படிஇருக்கவவண்டமஎனவிருமபகிறாரகள்என்றவிஷயமும
அதில்சவளப்படகிறது.

இதுமைாதிரிபலவிஷயங்கடளநான்அதில்பதிவுசசய்திருக்கிவறன்.அடத்துஅவரமீதானஎன்விமைரசனங்கள்.அடவ
அப்படிஒன்றுமசபரியவிமைரசனங்கள்கிடடையாது.ஆட்சியரஎன்பவரஓரஅதிகாரிதான்.அந்தஅதிகாரிக்க
திட்டைங்கடளப்வபாடமஅதிகாரமகிடடையாது,திட்டைங்கடளநிடறவவற்றுமஅதிகாரமமைட்டமதான்.அதன்காரணமைாக
அவரசசயல்பாட்டில்ஓரஎல்டலஇருந்தது.அந்தஎல்டலதாண்டிஅவரால்சசயல்படைமுடியவில்டல.அது
என்னுடடையமுக்கியமைானவிமைரசனமைாகஅதில்இருந்தது.அந்தஎல்டலக்கள்சசயல்பட்டைவதசபரியவிஷயமஎன்பது
தான்நான்சசால்லவந்தது.

என்னால்எப்வபாதுவமைஒருவரபற்றயஒருமிடகயானபகழச்சிடயச்சசய்யமுடிந்ததில்டல.ஒருவடரஅங்கீகரிக்கம
வபாவதஅதில்எனக்கிருக்கமவிமைரசனங்கடளயுமமுன்டவப்பதுஎன்இயல்ப.அதுஎனக்கபலசமையங்களல்
சங்கடைத்டதக்சகாடத்திருக்கிறது.ஆனாலுமஅப்படித்தான்இருக்கவவண்டமஎனநிடனக்கிவறன்.அததபகழச்சி
எதற்க?நமைக்கஒருவிமைரசனப்பாரடவஇருக்கமவபாதுஅடதமுன்டவப்பதில்என்னதவறு?ஆனால்நமசமூகத்தில்
அப்படிப்பட்டைவிமைரசனத்டதஅங்கீகரிப்பவதாஏற்றுக்சகாள்வவதாவிவாதத்துக்கஉட்படத்துவவதாஇல்டல.இங்வக
சவறுமபகழச்சிதான்வதடவ.

ஆனால்சகாயமஅடதச்சசான்னார.“நீங்கள்ஓரஎழுத்தாளர.உங்களுக்கஎழுதுவதற்கானஎல்லாஉரிடமைகளும
இருக்கின்றன.அடதநான்மைறுக்கவில்டல.ஆனால்இப்வபாதுஇந்தநூல்வவண்டைாமஎனஎனக்கத்வதான்றுகிறது”
என்றுசசான்னார.அடதமைதித்துநான்சிலஆண்டகள்சவளயிடைவில்டல.

மைாசதாருபாகன்பிரச்சடனக்கப்பிறகநான்சசன்டனமைாநிலக்கல்லூரியில்பணியாற்றக்சகாண்டிருந்தவபாதுஅவர
கிராடனட்சமபந்தமைானவிசாரடணஅதிகாரியாகஇருந்தார.கல்லூரியில்என்டனப்பாரப்பதற்கவநரடியாகவந்தார.
“டதரியமைாகஇந்தப்பிரச்சடனடயஎதிரசகாள்ளவவண்டம,மைனசுவிட்டவிடைக்கூடைாது”என்றுஆறுதல்சசால்ல
விட்டப்வபானார.அதுஎனக்கமிகசநகிழச்சியாகஇருந்தது.

147.ஓரஎழுத்தாளனின்சமூகக்கடைடமைஎன்ன?எழுத்வதாடஅதுநின்றுவிடகிறதா?அல்லதுகளப்பணிஅவசியமைா?
எனில்அதுஎல்வலாருக்கமசாத்தியமைா?

இல்டல.எழுத்துஎன்பவதகளப்பணிஎன்றுதான்நான்நிடனக்கிவறன்.அடதத்தாண்டிசசயல்பாட்டக்கப்வபாவது
என்பதுஎல்வலாருக்கமசாத்தியமைானவிஷயமஇல்டல.ஏசனனில்எழுத்துக்வகநிடறயவநரமவதடவப்படகிறது,
எழுத்துக்காகப்பலவவடலகள்சசய்யவவண்டம.அப்படிஇருக்டகயில்அடதத்தாண்டிகளப்பணியில்இறங்கி,அடதச்
சசய்துசகாண்டஎழுதவுமவவண்டமஎன்பதுசராமபக்கஷ்டைம.

அதனால்தான்நிடறயஎழுத்தாளரகள்களத்துக்கச்சசன்றுசசயல்படபவரகளாகமைாறுமவபாதுஎழுத்தில்சதாடலந்து
வபாய்இருப்பாரகள்.எழுத்துஎன்பவதசசயல்பாடதான்எனநான்நமபகிவறன்.அதனால்என்னுடடையசசயல்பாட
என்பதுஎழுத்துசாரந்ததுஎன்கிறசதளவுஎனக்கஇருக்கிறது.நான்ஒருமைாரக்ஸயஅடமைப்பில்இருந்தவபாதுகூடை
அத்சதளவுஎனக்கஇருந்தது.அதனால்எழுத்டதவயஓரஎழுத்தாளனின்சசயல்பாடைாகவுமகளப்பணியாகவுமநாம
பாரக்கவவண்டமஎனநிடனக்கிவறன்.

148.ஏன்இடதக்வகட்கிவறன்என்றால்இன்றுசமூகவடலதளங்களல்எல்வலாருமஎழுதுகிறாரகள்-எல்லாவற்டறப்
பற்றயும.வாசிப்பவரகடளவிடைஎழுதுபவரகள்அதிகமைாகிக்சகாண்டிருக்கிறாரகள்.ஒருபிரச்சடனபற்றஎழுதுவதுடைன்
அதில்தன்சமூகக்கடைடமைமுடிந்துவிட்டைதாய்எல்வலாருமஎண்ணுகிறாரகள்.இதில்எழுத்தாளனுமஅடதவயசசய்யும
வபாதுதான்இந்தக்கழப்பமவருகிறது.

சமூகவடலதளங்களல்எழுதுபவரகள்எப்படிஎழுதுகிறாரகள்எனநீங்கள்பாரக்கவவண்டம.ஒருபடடைப்ப
என்னசவல்லாமசசய்யும?அடதயுமசமூகவடலதளங்களல்வருவனவற்டறயுமசமைப்படத்தக்கூடைாது.ஒருபடடைப்ப
கரலற்றவரகளன்கரலாகஒலக்கம,வபசப்படைாதவகாணத்டதப்வபசும,அதுவடரஇல்லாதபாரடவடய
முன்டவக்கம.அந்தமைாதிரியானதரிசனங்கடளஎல்லாமஒருபடடைப்பதரும.அதுதான்முக்கியம.படடைப்பஎன்பது
எழுதிப்வபாட்டவிட்டப்வபாய்விடவதுஅல்ல.ஒருபிரச்சடனயில்வாழக்டகப்பாரடவடயப்படடைப்பஎப்படி
முன்னிறுத்துகிறதுஎன்பதுமுக்கியமைானது.அந்தப்பாரடவடயப்படிப்பவரகளுக்கக்கடைத்தியதுஎன்றாவலஅதுஏவதா
ஒருவிதத்தில்சசயல்பட்டிருக்கிறதுஎன்றுசபாருள்.

இளவவனில்-2017 74



 தமிழ

படடைப்பஎன்பதுஓரஅபிப்பிராயமசசால்வதல்ல;ஒருவிஷயமபற்றக்கருத்டதமுன்டவப்பதல்ல.அதுஒரு
வகாணத்டதயுமவாழக்டகப்பாரடவடயயுமதருவது.வாசிப்பவரகளுக்கஒருசவளச்சத்டதஅதுகட்டைாயமதரும.
இந்தப்பக்கத்டதநாமகவனிக்காமைல்விட்டவிட்வடைாம,இந்தக்வகாணத்டதநாமபாரக்காமைல்விட்டவிட்வடைாமஎன்ற
பாரடவடயத்தருவதாகஇருக்கம.அதற்கவாழக்டகரீதியானஒருஜேஸ்டிஃபிவகஷன்அதில்இருக்கம.அதுதான்
இவற்றுக்கிடடைவயயானஒருமுக்கியமைானவித்தியாசம.

149.திராவிடைம,கமயூனிஸம,தலத்தியம,இந்துத்துவம,காந்தியமஎனப்பலஅரசியல்நிடலப்பாடகள்இருக்கின்றன.
சிலஇவற்றன்கலடவயாகவுமஇருக்கின்றன.உங்கள்அரசியல்நிடலப்பாடஎன்னவாகஇருந்தது?என்னவாக
இருக்கிறது?

என்அரசியல்நிடலப்பாடமைாரக்ஸயமதான்.அடிப்படடையில்நான்இடைதுசாரிச்சிந்தடனஉள்ளவன்.இடைதுசாரிச்
சிந்தடனகள்உள்ளவரகளுக்கசபரியாருமஅமவபத்கருமசராமபவுமஉவப்பானவரகள்.ஆகவவஅந்தச்
சிந்தடனகடளயுமஇதவனாடஇடணத்துக்சகாண்டைவன்.அதுதான்என்டனத்சதாடைரந்துசசயல்படத்துகிறது.என்
விமைரசனப்பாரடவ,படடைப்பப்பாரடவஎல்லாவமைஇதிலருந்துஉருவாவதுதான்.அடமைப்பகள்,கட்சிகள்சாரந்து
எனக்கக்கருத்துவவறுபாடகள்இருக்கிறவததவிரசகாள்டகஇதுதான்.

150.படடைப்பாளகள்அரசியல்கட்சிகளல்வசரந்துசசயல்படவதுஆவராக்கியமைானதுஎனசமீபத்தியதடைமவநரகாணலல்
கறப்பிட்டிருந்தரகள்.அதுஎழுத்தாளனின்சுதந்திரத்டதயுமநடநிடலடயயுமபாதிக்காதா?

அரசியல்கட்சியில்வசரந்துசசயல்படவதனால்தான்நடநிடலடமைபாதிக்கப்படகிறதுஎன்றுசசால்லமுடியாது.அப்படி
இல்லாமைலுமஎல்வலாருமஏவதாஒருவிதத்தில்சாரபடடையகருத்துக்கடளக்சகாண்டைவரகளாகவவஇருக்கிவறாம,
அதற்கட்பட்டத்தான்சசயல்படகிவறாம.நமடமைஅறயாமைவலவயநாமஓரஎல்டலக்கமஒருவடரயடறக்கம
உட்பட்டச்சசயல்படகிறவரகளாகத்தான்இருக்கிவறாம.அதனால்அடமைப்பஅல்லதுகட்சிசாரந்துசசயல்படமவபாது
தான்சுந்ததிரமபாதிக்கமஎன்றுசசால்லமுடியாது.

தமிழநாட்டடைப்சபாறுத்தவடரஒருகாலகட்டைத்தில்திராவிடைஇயக்கத்தில்நிடறயஎழுத்தாளரகள்,கவிஞரகள்
இருந்திருக்கிறாரகள்.அதன்தாக்கமசபற்றவரகள்பலவபரஇருந்திருக்கிறாரகள்.ஏவனாஎண்பதுகளுக்கப்பின்இந்த
மைாதிரியானஒருபாரடவவந்துவிட்டைது-இதிசலல்லாமவசரந்துசசயல்பட்டைால்சரியானபடடைப்பாளயாகஇருக்க
முடியாதுஎன.எனக்கஅப்படித்வதான்றவில்டல.

இடமையமஒருகட்சிசாரந்தவரஎன்பதுஎல்வலாருக்கமசதரிந்தவிஷயம.மைனுஷ்யபத்திரன்இருக்கிறார,ரவிக்கமைார
இருக்கிறார,இப்படிப்பலரகட்சிகளல்வசரந்துசசயல்படகிறாரகள்.அவரகள்படடைப்பகடளப்பாரக்கமவபாது
அப்படிஒன்றுமபின்வாங்கிஅல்லதுதாழந்துவபாய்விட்டைதாகத்வதான்றவில்டல.அடவஎன்னதளத்தில்,என்ன
தரத்தில்இயங்கவவண்டவமைாஅப்படித்தான்இயங்கிக்சகாண்டிருக்கின்றன.

அரசியடலநாமபிடழசசால்லக்சகாண்வடைஇருக்கிவறாம.ஆனால்அதற்கள்வபாகமவபாதுதான்நாமநிடனக்கம
சிலவிஷயங்கடளச்சசால்வதற்வகாஅதற்கானசவளடயஉருவாக்கவதற்வகாமுடியும.நாமஎப்வபாதுமவிமைரசனம
டவப்பவரகளாகவும,ஒதுங்கிப்வபாகிறவரகளாகவுமமைட்டவமைஇருந்தால்ஆகாதுஎன்றஅடிப்படடையில்தான்அதில்
பங்சகடத்துக்சகாள்வதுஆவராக்கியமைானதுஎனப்பாரக்கிவறன்.

151.அரசியலல்இறங்கமஎண்ணமஇருக்கிறதா?எழுத்தாளனிடைமஇப்படிக்வகட்பதுஜோலயானஒருவிஷயமைாகப்
பாரக்கப்படைலாம.ஆனால்உங்கள்விஷயத்தில்அப்படிஇல்டல.நீங்கள்இந்தசமூகத்தின்ஓரஅழுக்கால்வநரடியாகப்
பாதிக்கப்பட்டைவர.அதிலருந்துமீண்டவந்திருக்கிறவர.அதனால்அடதச்சீரசசய்யுமஎண்ணமஇருக்கலாம.அதனால்
அரசியலல்இறங்கமஎண்ணமஎழுந்திருக்கலாம.

(சிரிக்கிறார.)இப்வபாதுஅப்படிஎல்லாமஎண்ணமில்டல.ஓரஆசிரியனாகவுமஓரஎழுத்தாளனாகவுமஇருப்பதுதான்
என்விருப்பம.

152.நீங்கள்நாத்திகரஎன்றுசசால்லஇருக்கிறீரகள்.நான்வாசித்தவடரஉங்களன்எந்தப்படடைப்பிலுமஅது
சவளப்பட்டைவதஇல்டல.அதுஆச்சரியமைாய்இருக்கிறது.சபாதுவாய்அதுசவளப்பட்டவிடம.

சிலகட்டடரகளல்நான்நாத்திகன்என்படதஎழுதிஇருக்கிவறன்.அதுகடைவுள்சமபந்தமைானதவிரமைானவதடைலல்
ஏற்பட்டைஒருபரிதல்தான்.என்டனப்சபாறுத்தவடரகடைவுள்இருக்கிறாராஇல்டலயாஎன்றவகள்விடயவிடைகடைவுள்
வதடவப்படகிறாராஇல்டலயாஎன்பதுதான்முக்கியமைானவகள்வி.முதல்வகள்விக்கத்சதளவானபதிடலச்சசால்ல
விடைமுடியும.இரண்டைாவதுவகள்விதான்கஷ்டைம.
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இந்தக்காலகட்டைத்தில்கடைவுள்வதடவப்படகிறாரஎன்றுதான்நான்நிடனக்கிவறன்.கடைவுளன்வதடவஎவ்வளவு
காலத்திற்கஇருக்கிறவதாஅதுவடரகடைவுள்இருக்கிறாரஎன்றநமபிக்டகயுமவாழும.

எந்தக்கருத்டதயுவமைபடடைப்பகளல்வநரடியாகப்பிரச்சாரமசசய்வதுஎன்வநாக்கமில்டல.சகாள்டககள்,
வகாட்பாடகடளஉருவாக்கிக்சகாண்டஎன்வாழக்டகப்பாரடவக்கப்பயன்படத்திக்சகாள்வவவனதவிரஅவற்டற
வநரடியாகடவப்பதுஎப்வபாதுமஎன்வழக்கமில்டல.அதுதான்நூல்களவலவயவநரடியாகஇருக்கின்றனவவ.நாம
திருமபப்படடைப்பகளல்சகாண்டவந்துடவக்கவவண்டியஅவசியமகிடடையாது.

மைாறாகஇக்சகாள்டககள்படடைப்பகளல்நான்வதரந்சதடக்கமசபாருளல்இருக்கம,கதாபாத்திரங்களல்இருக்கம.
மைாரக்ஸயப்பாரடவஇல்லாதஒருவரால்நிழல்முற்றமநாவடலஎழுதிஇருக்கமுடியுமைாஎன்பதுசந்வதகமதான்.
கூளமைாதாரியில்கூடளயன்தரப்பிலருந்துவபசமைாரக்ஸயப்பாரடவவதடவ.

அப்படியானபாரடவகடளஉருவாக்கவகாட்பாடகள்வதடவ.வநரடியாகப்படடைப்பகளல்வகாட்பாடகடளப்சபய்து
டவக்கமஎண்ணமஇல்டல.அந்தத்சதளவுஎனக்கத்சதாடைக்கத்திலருந்வதஇருந்தது.அதனால்மைக்கடளப்பற்ற
எழுதுமவபாதுஅவரகளுக்கஎந்தளவுகடைவுள்நமபிக்டகஉண்டஎன்பதுமுக்கியமதான்.

153.படனவுகளல்மைதநமபிக்டககடளவயா,சடைங்ககடளவயாஎழுதநாத்திகனானஎனக்கமைனத்தடடைஎழுகிறது.
எழுத்துநுட்பத்துக்கமசகாள்டகக்கமமுரண்எழுகிறது.அதுசதாடைரபாய்உங்கள்மீதானசபாறாடமையில்எழுந்தது
தான்இக்வகள்வி.

வறட்டத்தனமைாகஒருசகாள்டகடயக்கடடைபிடிப்பதில்எனக்கஉடைன்பாடஇல்டல.அந்தச்சடைங்வகாநமபிக்டகவயா
நமைக்கில்டலவய!அதுபாத்திரத்துக்கஎன்னசகாடக்கிறதுஎன்பதுதாவன!அத்சதளவுஇருந்தால்சரியாய்த்தான்வரும.
அதனால்எனக்கஅதுஎப்வபாதுவமைதடடையாய்இருந்ததுகிடடையாது.

இன்சனாருவிஷயமநமைக்கிருக்கமகடைவுள்கள்எல்லாம-அவற்டறவழிபடவது,அவற்றுக்கானசடைங்ககள்இவற்றல்
எனக்கவவறுபாடகள்இருந்தாலும-மைனிதரகள்தாவன!சிறுசதய்வங்கள்என்றுசசால்லப்படமநாட்டைாரசதய்வங்கள்
எல்லாவற்றுக்கமஒருகடதஇருக்கிறது.அதில்அவரகள்மைனிதரகள்தான்.சாதாரணமைனிதரகள்சசய்யமுடியாதஒரு
சபருஞ்சசயடலச்சசய்தமைனிதரகள்.அவரகள்கடைவுள்களாகமைாறவிட்டைாரகள்.அவ்வளவுதான்.அவரகடள
வழிபடவதன்மூலமைாகபருண்டமையாகஎன்னகிடடைக்கிறவதாஇல்டலவயாமைனரீதியானஆசுவாசமகிடடைக்கிறது.அடத
வவசறதுசகாடக்கிறது?அதற்கஎன்னமைாற்றுடவக்கிவறாம?அதுவடரஇசதல்லாமஇருக்கத்தான்சசய்யும.

இடதப்பரிந்துசகாண்டைால்சாதாரணமைனிதரகளன்வாழவில்அதற்கஎன்னபங்கிருக்கிறதுஎன்படதத்தயக்கமின்ற
எழுதுவீரகள்.

154.நீங்கள்நாத்திகரஎன்றுஅறந்ததுமஎனக்கநிடனவுவந்தகடத‘உனக்கஎன்னவவணுமைய்யா’தான்.அதன்முடிவு
சுயநரபல.அடதயுமநீங்கள்நாத்திகரஎன்படதயுமஇடணத்துப்பாரக்கவவமுடியவில்டல.

பலயிடவடதத்தடக்கமஒருசட்டைத்டதத்தமிழகஅரசுவபாட்டைவபாதுஎழுதப்பட்டைகடதஅது.

பலயிடவதுஎன்பதற்கள்எத்தடனசபரியநமபிக்டகநிலவுகிறது!தன்டனவயபலயிடவதற்கத்தயாராகஇருக்கமஒரு
சமூகம.அந்தக்கடதக்கமுதலல்நவகண்டைமஎன்றுதான்தடலப்பக்சகாடத்திருந்வதன்.பிறகஎல்வலாருக்கமபரியாது
எனமைாற்றவனன்.நவகண்டைமஎன்றால்தன்டனத்தாவனபலயிட்டக்சகாள்வது.அப்படிப்பலயிட்டக்சகாண்டை
வீரரகள்ஏராளமவபர.அவரகளன்நடகற்கள்இருக்கின்றன.அவரகளுக்கானபாடைல்கள்இருக்கின்றன.வபாருக்கப்
வபாகமவபாதுசஜேயித்தால்தன்தடலடயப்பலசகாடக்கிவறன்எனவவண்டிக்சகாள்வாரகள்.அப்படியானஓர
ஆழமைானநமபிக்டகநிலவுமசமூகம.அந்தளவுமுக்கியமைானபலடயத்தடடைசசய்தவபாதுஅதற்கஎதிரவிடனயாக
அடதஎழுதிவனன்.

155.கங்கணமதான்இதுவடரக்கமைானஉங்கள்நாவல்களுள்எனக்கப்பிடித்தமைானது.இன்டறயவததியில்உங்களது
மைாஸ்டைரபீஸ்.உங்களுக்கப்பிடித்தஉங்கள்படடைப்பஎது?

எனக்கப்பிடித்ததுகூளமைாதாரிதான்.மைனதிற்கசநருக்கமைானவடகயிலும,அதிலருக்கமவிஷயங்கள்சாரந்துமஎன
இந்தஇரண்டஅடிப்படடைகளலுவமை.

156.சபருமைாள்முருகன்பற்றஒருவாக்கியத்தில்சசால்லுங்கள்.
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(வாய்விட்டச்சிரிக்கிறார.)சபருமைாள்முருகன்பற்றஒருவாக்கியத்தில்சசால்வதா!(சற்றுவநரமவயாசித்துவிட்டச்
சசால்கிறார.)நல்லமைனிதனாகவாழமுயல்பவன்.

157.உங்கள்எழுத்துக்கள்தருமசித்திரத்தில்ஏற்கனவவநீங்கள்அப்படித்தான்எனத்சதரிகிறது.

அப்படிஎல்லாமநூறுசதவிகிதமசசால்லவிடைமுடியாதல்லவா!ஒருமுயற்சிதான்.

158.எழுத்தாளன்நல்லகாதலனாகஇருப்பதுசிரமைமஎனநிடனக்கிவறன்.அன்டறயகாதலயுமஇன்டறய
மைடனவியுமைானஎழிலரசிஅவரகளால்உங்களுக்கஎழுதப்பட்டை,நீங்கள்படிக்கஇயலாமைல்வபானமுதல்காதல்கடிதம
பற்றயஏக்கத்டதஎழுதியிருக்கிறீரகள்.இந்தியச்சூழலல்காதல்திருமைணமசசய்வதுஎன்பவதஒருசவால்தான்.அதிலும
கலப்பமைணமஇன்னமுமசிக்கல்மிகந்தது.காதலரகள்இருவருவமைமைனஉறுதிவயாடஇருந்தாலன்றகல்யாணம
சித்திப்பதுசாத்தியமில்டல.ஆனால்கடிதத்டதத்தவறவிட்டைதுவபால்காதலடயத்தவறவிடைவில்டலநீங்கள்.அதற்கப்
பாராட்டக்கள்மைற்றுமவாழத்துக்கள்.சபாதுவாய்உங்கள்எழுத்துமைற்றுமவபச்சிலருந்துஉங்கள்மைடனவிமீதுமிகந்த
பிரியமசகாண்டைவரநீங்கள்என்படதஉணரமுடிகிறது.உங்கள்காதல்மைற்றுமதிருமைணவாழக்டகபற்றச்சசால்லுங்கள்.

சசன்டனப்பல்கடலக்கழகத்தில்ஆய்வுமைாணவராகஇருந்தகாலத்தில்இடைதுசாரிஇயக்கஇதழானமைனஓடசஆசிரியர
கழுவில்ஒருவனாகவுமசசயல்பட்வடைன்எனச்சசான்வனன்.பல்கடலக்கழகத்தில்ஆசிரியரகள்,மைாணவரகளடைமமைன
ஓடசஇதழின்ஐமபதுபிரதிகடளவிற்படனசசய்யவவண்டமஎனஇலக்கநிரணயித்துக்சகாண்டிருந்வதன்.
அன்டறக்கஅவ்விதழின்விடலஇரண்டரூபாய்.

அந்தச்சமையத்தில்வதாழரஒருவரின்தங்டகபல்கடலக்கழகத்தில்எம.ஃபில்.மைாணவராகச்வசரந்துள்ளாரஎனவும
அவடரச்சந்தித்துப்வபசுமபடியுமஎனக்கஅடமைப்பமூலமைாகத்தகவல்வந்தது.அப்வபாதுமைனஓடசஇதழுக்க
இன்சனாருவாசகரகிடடைத்துவிட்டைாரஎன்வறசந்வதாஷப்பட்வடைன்.அந்தஎண்ணத்வதாடதான்எழிலரசியாகிய
அவடரச்சந்தித்துஅறமுகப்படத்திக்சகாண்வடைன்.

மைனஓடசஇதடழஅவருக்கக்சகாடப்பது,வாசிக்கநூல்கள்வழங்கவது,வாசித்தவற்டறப்பற்றப்வபசுவது,
சசன்டனயில்நடைக்கமஇலக்கியநிகழச்சிகளுக்கமஇடைதுசாரிஅடமைப்பகள்நடைத்துமநிகழவுகளுக்கமஅடழப்ப
விடப்பதுஎன்றுதான்அவருடைனானநட்பசசன்றுசகாண்டிருந்தது.

அதுசபருமபரட்சிடயச்சாதித்துவிடமவவகத்வதாடஇடடைவிடைாதுநான்இயங்கிக்சகாண்டிருந்தகாலம.பரட்சிக்கப்
பிறவககாதல்,கல்யாணமஎன்றுலட்சியமசகாண்டிருந்தபலவதாழரகள்இருந்தனர.காதல்,கல்யாணமபற்றஎனக்கம
கழப்பங்கள்இருந்தன.ஆனால்இருவிஷயங்களல்சதளவவாடஇருந்வதன்.

முதலாவது:என்அமமைாஎங்கள்கடமபத்தின்எதிரகாலமஎன்டகயில்இருப்பதாகஎண்ணிநமபிக்டக
சகாண்டிருந்ததால்அடமைப்பில்முழுவநரஊழியராகச்சசயல்படைஎன்னால்ஒருவபாதுமஇயலாது.

இரண்டைாவது:என்கடைன்எழுதித்தரப்பதுதான்.அதாவதுஇடைதுசாரிஅரசியல்எனக்கப்பிடித்திருந்தவபாதுமஎழுத்துத்
தான்என்சசயல்பாட்டவடிவம.

இவ்விரண்டிலுமஎனக்கத்சதளவுஇருந்ததால்நிடறயவாசிப்பதிலுமஎழுதுவதிலுமகல்விசாரந்துகவனம
சகாள்வதிலுமஎன்வநரத்டதச்சசலவிட்வடைன்.கல்விசாரந்துஎன்வபச்சுஅடமைந்தஒருசபாழுதில்தன்அண்ணன்கள்
இருவருமகடமபத்டதவிட்டசவளவயறமுழுவநரஊழியரகளாகஇருப்படதயுமஅதனால்தன்கடமபம
அனுபவிக்கமதுயரத்டதயுமஎன்னிடைமஎழில்பகிரந்துசகாண்டைார.அதன்பிறகஎங்கள்வபச்சில்ஓரஅந்நிவயான்யம
கூடியது.என்அன்றாடைஅலுவல்கள்அடனத்துமஅவடரவநாக்கிவயகவிந்தன.எனக்கள்காதடலஉணரந்தசபாழுதில்
என்எதிரகாலமஎழிவலாடதான்எனமுடிவுசசய்வதன்.

என்காதடலச்சசான்னவபாதுஅவருமஏற்றார.என்டனப்பற்றவயாஎன்சாதிபற்றவயாஎன்ஊரபற்றவயாஎன்
கடமபமபற்றவயாஅப்வபாதுஅவருக்கஎதுவுமசதரியாது.அடவசதரிந்திருந்தால்அச்சமகூடியிருக்கம.காதல்
டககூடிஇருக்கமைாஎன்பதுசந்வதகமதான்.என்டனயுமஎன்சசய்லபாடகடளயுமஅறந்திருந்ததுகாதலுக்கப்
வபாதுமைானதாகஇருந்தது.

பின்னரதிருமைணத்திற்கமஅதற்கப்பின்னானவாழக்டகக்கமஎத்தடனவயாவபாராட்டைங்கள்.என்டனநமபிக்
காதலத்தவடரஒருவபாதுமகஷ்டைப்படைவிடைக்கூடைாதுஎன்பதுஎன்எண்ணம.காதலாலுமகல்யாணத்தாலுமஎனக்க
எந்தப்பிரச்சிடனயுமஏற்பட்டவிடைக்கூடைாதுஎன்பதுஎழிலன்எண்ணம.இப்படியானபரஸ்பரஅன்பதான்எங்கள்
வாழடவவமைசலடத்துச்சசலுத்தியது,சசலுத்துகிறது.
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காதல்மைணம,கலப்பமைணமஎன்றால்வாழக்டகமுழுவதுமவபாராட்டைமதான்.உறவினர,நண்பரகள்,சமூகமஎன
எல்லாத்தரப்பஅங்கீகாரத்டதயுமஒருவசரப்சபறுவதுகடினம.சாதி,உறவு,சமூகம,வாழக்டகவிழுமியங்கள்பற்றத்
சதாடைரந்துசிந்திப்பதுமஅவற்டறப்பற்றவிவாதிப்பதுமநாங்கள்இந்தஅங்கீகாரப்பிரச்சிடனயிலருந்துமீளக்காரணம.

159.கணவனின்எழுத்துக்கடளவாசிக்கமமைடனவிஅடமைவதுஎன்பவதசகாடப்படன.எழுதிக்சகாண்டிருக்கமவபாது
'சவட்டிவவடல'என்பதுமைாதிரியானஏளனப்பாரடவடயஎதிரசகாள்ளவவண்டியதில்டலஎன்பதுஒருபக்கம,
காட்டைாறானபடடைப்பாளக்கவவகத்தடடைவபாட்டச்சீரசசய்யுமஅக்கடறமிகந்தமுதல்வாசகியாகச்சசயல்படை
முடியுமஎன்றவசதிஇன்சனாருபக்கம.இக்வகாணத்தில்உங்கள்மைடனவிபற்றச்சசால்லுங்கள்.அவரஉங்களுக்க
எங்கனமபக்கபலமைாகத்திகழகிறார?

என்மைடனவிஎனக்கஅறமுகமைானகாலத்திவலவயநான்எழுதஆரமபித்துஎன்னுடடையஇரண்டமூன்றுநூல்கள்
சவளயாகிஇருந்தன.அப்வபாதிருந்துசதாடைரந்துஎன்படடைப்பகடளவாசித்துவருபவர.அவருமதமிழஇலக்கியம
படித்தமைாணவி.ஆசிரியராகவுமஇருக்கிறார.அந்தஅடிப்படடையில்அவருமசதாடைரந்துவாசிப்பவர.எழுதுபவருமகூடை.
ஒருகவிடதத்சதாகப்பமஇரண்டஆய்வுநூல்களுமசவளயாகிஉள்ளன.

அதனால்என்படடைப்பமைனநிடலபற்றயபரிதல்உள்ளவர.அதுசாரந்துஎனக்கஎன்சனன்னவிதமைானஉதவிகள்சசய்ய
வவண்டமஎன்றபரிதலுமசகாண்டைவர.எழுதுவதில்எனக்கஉதவியாகஇருப்பார.எழுதியதுஎன்னமைாதிரி
வந்திருக்கிறதுஎன்றமுதல்கருத்டதஅறந்துசகாள்ளுமவசாதடனக்காகஅவடரப்பயன்படத்திக்சகாள்வதுண்ட.அந்த
அபிப்பிராயத்டதக்சகாண்டஅடதமுடிவுசசய்வவன்.

எழுத்தின்மூலமைாகபிரச்சடனகள்வருவதுசதாடைரபானஓரஅச்சமஅவருக்கஉண்ட.ஆனாலுமஅந்தப்பிரச்சடனவந்த
வபாதுசராமபடதரியமைாகநின்றுசமைாளத்தார.என்டனப்பாதுகாப்பதில்இன்றுவடரதவிரமைாகஇருப்பவர.அந்தப்
பக்கபலமஇந்தவிஷயங்கடளக்கடைந்துவருவதில்உதவியாகஇருந்தது.

160.அவரபடடைப்பகள்பற்றக்சகாஞ்சமசசால்லுங்கள்

அவரகவிடதஎழுதுமஆரவமசகாண்டைவர.‘மிதக்கமமைகரந்தம’என்றஒருசதாகப்பவந்திருக்கிறது.அதன்பிறக
இன்சனாருசதாகப்பவருமைளவுகவிடதகள்எழுதிஇருக்கிறார.சவளயிடவதற்கானஆரவவமைாமுடனப்வபா
இல்டலவயதவிரஅவ்வப்வபாதுகவிடதகள்எழுதுவார.சடமையல்சதாடைரபாகவுமசபண்கள்சதாடைரபாகவுமஒருநூல்
எழுதுமதிட்டைத்துடைன்சிலவவடலகள்சசய்துசகாண்டிருக்கிறார.

161.உங்கள்சமீபசவளயீடகளல்காபிடரட்உரிடமைமு.இளமபிடற,மு.இளமபரிதிஎனச்சசால்லப்பட்டிருக்கிறது.
இப்படிப்பிள்டளகளுக்கஉரிடமைதருமமைாற்றத்திற்கக்கறப்பானகாரணமுண்டைா?

கறப்பானகாரணமஏதுமில்டல.அவரகளுக்கமைகிழச்சிதருமவிஷயமைாகஇருக்கமஎன்றஅடிப்படடையில்தான்அந்த
உரிடமைடயக்சகாடத்திருக்கிவறன்.

162.வாசிப்பஅத்தடனசபரியசமூகநிகழவாகக்சகாண்டைாடைப்சபறாதஓரிடைத்தில்ஓரஎழுத்தாளனுக்கம
பதிப்பாளருக்கமைானஉறவுமிகமுக்கியமைானதுஎனக்கருதுகிவறன்.உங்கள்சபருமபாலானநூல்கடள
சவளயிட்டிருப்பதுகாலச்சுவடபதிப்பகம.அதனுடைனானஉங்கள்உறவுபற்றச்சசால்லுங்கள்.

இப்வபாதுஎன்எல்லாநூல்கடளயுவமைஅவரகள்தான்சவளயிடகிறாரகள்.பிறபதிப்பகங்களடைமசகாடத்தநூல்கடளக்
கூடைதிருமபவாங்கிவிட்வடைன்.ஒட்டசமைாத்தமைாகஎல்லாவற்டறயுமகாலச்சுவடவழிசவளயிடமஎண்ணமதான்
இருக்கிறது.ஒவரபதிப்பகத்தில்எல்லாநூல்களுமவருவசதன்பதுஎழுத்தாளனுக்கமவசதி,வாசகரகளுக்கமவசதி.
ஒவ்சவாருநூலுமஒவ்சவாருபதிப்பகத்தில்வருமவபாதுஎதுஎங்வகஎனவாசகரகள்அறந்துசகாள்வவதகஷ்டைம.பல
பதிப்பாளரகடளக்டகயாள்வதுஎன்பதுஎழுத்தாளருக்கமகஷ்டைம.அதனால்ஒவரபதிப்பகத்தில்வருவசதன்பது
சராமபநல்லவிஷயம.

காலச்சுவடஇதடழகண்ணன்திருமபித்சதாடைங்கியஓரிருவருடைங்களல்அவவராடஎனக்கநட்பஏற்பட்டைது.
அதிலருந்துகிட்டைத்தட்டைஇருபதாண்டகளாகஅந்தநட்பசதாடைரகிறது.அவரபதிப்பாளர,நான்எழுத்தாளரஎன்படதத்
தாண்டிநண்பரகள்என்கிறஅளவுஅதுசநருக்கமைானஉறவாகஇருக்கிறது.

ஒருபதிப்பாளராகஓரஇதழாசிரியராககண்ணனின்சசயல்பாடகள்எனக்கபிடித்தமைானதாகஇருக்கிறது.ஒருவர
எந்தந்தத்திறன்கள்சகாண்டைவவராஅவற்டறமைதிப்பவர.அத்திறன்கடளசவளப்படத்துவதுவபால்அவரகளுக்கச்
சசயல்திட்டைங்கடளஉருவாக்கித்தருபவர.காலச்சுவடபதிப்பகமபலஎழுத்தாளரகடளக்சகாண்டசவற்றகரமைாக
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இயங்கிவரமுக்கியமைானகாரணமஅதுதான்.ஒருவருக்கவிருப்பமில்லாதஎந்தஒன்டறயுமஅவரதிணிக்கமைாட்டைார.
இதழுக்கஇந்தக்கட்டடரஎழுதமுடியுமைாஎனக்வகட்பாரஅல்லதுஇந்தநூடலப்பதிப்பிக்கமுடியுமைாஎனக்வகட்பார.
என்னுடடையவிருப்பமில்லாமைல்நீங்கள்இடதச்சசய்துசகாடக்கவவண்டமஎன்றுஒருமுடறயுமசசால்லமைாட்டைார.
ஏதாவதுகாரணத்தால்சசய்யமுடியாதுஎன்றால்ஒப்பக்சகாண்டவவறுவழிடயப்பாரக்கப்வபாய்விடவார.
நிரப்பந்தமஎதுவுமதரமைாட்டைார.

ஓரஎழுத்தாளனுக்கஎன்னஉரிடமைத்சதாடகவயாஅடதக்சகாடப்பதில்அவருக்கஎந்தத்தயக்கமுமஇல்டல.அடத
மைடறப்பதுமகிடடையாது.எவ்வளவுநூல்கள்அச்சிடைப்பட்டைன,எவ்வளவுநூல்கள்விற்படனஆகினஎனஎப்வபாது
வகட்டைாலுமஅவற்டறச்சசால்வதற்கஅவரதயாராகஇருப்பார.உங்களுக்கரியசதாடகடயநீங்கள்ஏதும
முன்பணமைாகக்வகட்டைால்சகாடத்துஉதவிசசய்வார.

அடதவிடைமுக்கியமைானவிஷயம,எனக்கஎன்பத்தகத்தில்ஒருபத்துப்பிரதிகள்உடைனடியாகத்வதடவஎன்றுஒரு
ஃவபான்சசய்தால்வபாதும,இன்வறஅனுப்பிடவத்துவிடவாரகள்,நாடளவந்துவசரந்துவிடம,பலபதிப்பகங்களல்
எழுத்தாளருடடையபிரதிகடளப்சபறுவதுஎன்பவதகஷ்டைம,இவரிடைமஅப்படிஇல்டல.அப்படிவாங்கியபிரதிகளுக்க
நமமிடைமகாசுவாங்காமைல்கணக்கடவத்துக்சகாண்டநமைக்கத்தரவவண்டியஉரிடமைத்சதாடகயிலருந்துகழித்துக்
சகாள்வார.40%கழிவுவிடலயில்சகாடப்பார.

ஒருஎழுத்தாளருக்கசமைாழிசபயரப்பஅல்லதுவவசறந்தவாய்ப்பவந்தாலுமஎந்தமைனத்தடடையுமஇன்றஅவரகளுக்க
அடதஏற்படத்திக்சகாடப்பார.தகதியானவரஎன்றுவதான்றனால்பரிந்துடரசசய்வார.

பிறசமைாழிஇலக்கியத்டதத்தமிழுக்கக்சகாண்டவருவதுமைட்டமில்லாமைல்தமிழஇலக்கியத்டதப்பிறசமைாழிக்கக்
சகாண்டவபாவது,ஆங்கிலமமைட்டமைல்லாமைல்உலகசமைாழிகளுக்கமசகாண்டவபாவதுஎன்றபரந்தபாரடவயும
உள்ளவர.உலகசமைாழிகள்பலவற்றல்இருக்கமபதிப்பகங்கவளாடஅவருக்கத்சதாடைரபஉண்ட.அங்கஏதாவதுதமிழ
நூல்கடளக்சகாண்டவபாகமுடியுமைாஎன்படதயுமபாரப்பார.

இப்படிப்பலவடககளலுமபதிப்பாளரஎன்றஅடிப்படடையில்எழுத்தாளருக்கசராமபவுமஉகந்தவராககண்னன்
சசயல்படகிறார.அப்படிஒருவரஇருப்பதுஎன்பதுதமிழச்சூழலல்சராமபஅரியவிஷயம.

163.காலச்சுவடஇதழின்ஆசிரியரகழுஅனுபவங்கள்கறத்து?

இப்வபாதுஆசிரியரகழுவில்இல்டல.2014 ல்மைாசதாருபாகன்பிரச்சடனக்கப்பிறகவிலகிவிட்வடைன்.

கிட்டைத்தட்டைபத்தாண்டகள்காலச்சுவடஆசிரியரகழுவில்ஒருவராகஇருந்வதன்.ஆசிரியரகழுவில்சபரியவவடலகள்
ஒன்றுமநான்சசய்யவில்டல.படடைப்பகடளவாசித்துஅபிப்பிராயமசசால்லக்வகட்பாரகள்.ஆவலாசடனக்
கூட்டைங்களல்பங்வகற்வபன்,என்கருத்துக்கடளச்சசால்வவன்.ஒருசிலசந்தரப்பங்களல்அதன்சபாறுப்பாசிரியரஊரில்
இல்லாதசூழலல்அந்தமைாதங்களல்முழுப்சபாறுப்பமஎடத்துஇதடழக்கவனித்திருக்கிவறன்.அதன்மூலமைாகநிடறய
விஷயங்கடளவாசிப்பதற்கானவாய்ப்பகிடடைக்கிறது.பலகடதகள்,கட்டடரகள்பற்றகருத்துக்கடளஉருவாக்கிக்
சகாள்ளவசதியாகஇருக்கிறது.வாசிப்பதுமஅபிப்பிராயங்கடளஉருவாக்கிக்சகாள்வதுமநமைக்கஒரு
மைனப்பயிற்சிக்கப்பயன்படகிறது.

ஓரஇதவழாடஓரஎழுத்தாளன்ஏதாவதுஒருவிதத்தில்சதாடைரந்துசதாடைரபில்இருக்கவவண்டமஎனநிடனக்கிவறன்.
சிலசமையங்களல்அரசியல்,சமூகம,பண்பாடசமபந்தமைாகஎழுத்தாளருக்கஒருகருத்துஉருவாகம.அடத
சவளப்படத்துவதற்கஒருவாயில்வவண்டம.அதற்ககாலச்சுவடஇடைமதந்துள்ளது.நான்சசான்னசில
ஆவலாசடனகடளநடடைமுடறப்படத்திப்பாரக்கவுமஅவரகள்உதவியிருக்கிறாரகள்.

அதன்ஆசிரியரகழுவில்நான்சசயல்பட்டைதுஎனக்கதிருப்திதருமஒருவிஷயம.

164.அடடையாளமபதிப்பகத்தில்கூடைஉங்களதுசிலநூல்கள்சவளயாகிஇருக்கின்றனஅல்லவா?உங்கள்முக்கியமைான
படடைப்பகளானபீக்கடதகளும,கங்கணமுமமுதலல்அவரகள்சவளயிட்டைதுதான்.

அந்தஇரண்டநூல்மைட்டமதான்அடடையாளமபதிப்பகத்தில்சவளயாகின.பீக்கடதகள்நூடலவவறுபதிப்பகங்கள்
சவளயிடைத்தயங்கியவபாதுஅடடையாளமசாதிக்அடதசவளயிடைத்தயாராகஇருந்தார.அவரசசான்னஒவரநிபந்தடன
“அடத்துநீங்கள்எழுதுமநாவடலஅடடையாளத்துக்கத்தருவதாகஇருந்தால்இந்தச்சிறுகடதத்சதாகப்டப
சவளயிடகிவறன்”என்பது.அதற்கஒப்பக்சகாண்வடைன்.

பீக்கடதகள்சதாகப்டபசவளயிட்டைார.ஒப்பக்சகாண்டைதுவபால்அடத்துஎழுதியகங்கணமநாவடலஅவருக்கக்
சகாடத்வதன்.அதன்முதலருபதிப்பகள்அடடையாளமமூலமைாகசவளயாகின.

இளவவனில்-2017 79



 தமிழ

165.இலக்கியஉலகில்உங்கள்நண்பரகள்கறத்துச்சசால்லுங்கள்.

இலக்கியஉலகில்எல்லாஎழுத்தாளரகளுமஎன்னுடடையநண்பரகள்தான்.எனக்கஎழுத்தாளரகவளாடகருத்து
வவறுபாடகள்,முரண்பாடகள்இருக்கவமைதவிர,தனிப்பட்டைரீதியில்எந்தஎழுத்தாளருவமைஎனக்கஎதிரானவரகள்
கிடடையாது.எல்வலாடரயுமநான்நண்பரகளாகத்தான்அணுககிவறன்.சராமபசநருக்கமைானநட்பவட்டைமஎன்று
சசான்னால்காலச்சுவடகண்ணன்,ஆ.இரா.வவங்கடைாசலபதி,சுகமைாரன்,பழ.அதியமைான்,கல்யாணராமைன்,வ.கீதா,
அமடப,க.வமைாகனரங்கன்,தக்டகபாப,மைணல்வீடஹரிகிருஷ்ணன்.

இலக்கியத்தளமசாரந்தும,கல்வித்துடறசாரந்துமபாரத்தால்மூன்றுநண்பரகடளச்சசால்லவவண்டம.திருச்சிஈவவரா
கல்லூரியில்பணியாற்றுமகாசிமைாரியப்பன்,அவரசகாமபமைாடைசாமிஎன்றசபயரில்கவிடதகள்எழுதியவர,நாவல்
விமைரசனமஎல்லாமஎழுதிஇருக்கிறார.(கரித்தாள்சதரியவில்டலயாதமபீ…சதாகப்பக்கமுன்னுடரஎழுதியவரா?
எனக்வகட்கிவறன்.ஆவமைாதிக்கிறார.அதுமிகச்சசறவான,ரசடனயானசமைாழிநடடைஎனச்சிலாகிக்கிவறன்.)
உடமைடலப்வபட்டடைஅரசுகல்லூரியில்கிருஷ்ணன்என்றவபராசிரியருமசநருக்கமைானநண்பர.கிருஷ்ணகிரியில்மைா.
சவங்கவடைசன்என்றநண்பரஇருக்கிறார.

166.யூமைா.வாசுகியுடைனானஉங்கள்நட்பகறத்து.அவருக்கநீங்கள்எழுதியஒருநாவடலவய(கங்கணமஎனநிடனவு)
சமைரப்பித்திருக்கிறீரகள்அல்லவா?

அவருடைனானநட்டபப்பற்றத்தனியாகவவசசால்லவவண்டம.சிலஆண்டகள்அவவராடசநருங்கியநட்பஇருந்தது.
நான்சசன்டனயில்இருந்தவபாதுஅவரகதிடரவீரன்பயணமபத்திரிடகநடைத்திக்சகாண்டிருந்தார.அதன்
மூலமைாகத்தான்அவவராடநட்பஉருவானது.அதன்முதல்இதழில்என்நிழல்முற்றமநாவலலருந்துஒருபகதிடய
எடத்துப்வபாடவதாகக்வகட்டஎனக்கக்கடிதமஎழுதினார.அதிலருந்துஅவவராடஎனக்கநட்ப.கதிடரவீரன்பயணம
இதழின்ஆசிரியரகழுவிலுமநான்பங்களப்பச்சசய்வதன்.அதில்எழுதவுமசசய்திருக்கிவறன்.கிட்டைத்தட்டை
நான்டகந்துஆண்டகள்நாங்கள்அருகருவககடியிருந்வதாம.சராமபசநருக்கமைானஒருபழக்கம.அதுமிக
ஆத்மைாரத்தமைானஒருநட்ப.

என்மீதுசராமபப்பிரியமசகாண்டைவர.சகமைனிதரகள்மீதுஒருவரஅவ்வளவுபிரியமகாட்டைமுடியுமைாஎனஆச்சரியமைாக
இருக்கம.ஒருகடலஞன்என்றால்நமமைனதில்என்னபிமபமடவத்திருப்வபாவமைாஅதற்சகல்லாமஉரியவர.இதழில்
வசரந்துசசயல்பட்டைகாலத்திற்கப்பிறகமசதாடைரகிறதுஅந்தநட்ப.

167.நஞ்சுண்டைன்அவரகளுடைனானஉங்கள்உறவுபற்ற?

அவருக்கமஎனக்கமதமிழசாரந்தஒருநட்பஉருவானது.அவரபள்ளயியல்துடறப்வபராசிரியர.ஆனால்தமிழ
இலக்கணத்திலுமசசமடமையாக்கத்திலுமஅவருக்கஈடபாட.அவரமுதன்முதலல்என்னுடடையநூல்ஒன்டறத்தான்
எடிட்சசய்தார-துயரமுமதுயரநிமித்தமும.அந்நூல்பற்றஅவரஎழுதியஎடிட்டைரகறப்பஒருகட்டடரவபால்
அருடமையாகவந்திருந்தது.அடதவிரிவானகட்டடரயாகஎழுதச்சசான்வனன்.அவரஅந்நூடலஎடிட்சசய்தடத
ஒட்டிவயஎடிட்சசய்வதற்க'சசமடமையாக்கம'என்றசசால்டலஉருவாக்கிவனன்.எடிட்டைருக்க‘சசமடமையாக்கநர’.
அந்தச்சசால்டலஅவரசதாடைரந்துபயன்படத்தினார.‘சசமடமை’என்றசபயரில்ஒருசிற்றதழகூடைஇரண்டஇதழகள்
சகாண்டவந்தார.

அவரஒருமிகச்சிறந்தஎடிட்டைர.எனக்கத்சதரிந்துகடறந்ததுஇருபத்டதந்துநூல்கடளயாவதுஅவரஎடிட்
சசய்திருப்பார.எடிட்டைருக்கானஓரஇடைத்டதத்தமிழில்அவரஉருவாக்கமுடியுமஎனநமபிவனன்.ஆனால்அது
நடடைசபறாமைல்வபாய்விட்டைது.அதற்கச்சூழலுமஒருகாரணம.அவருமஒருகாரணம.

168.சகாங்கவட்டைாரத்டதச்வசரந்தபிறஎழுத்தாளரகளானவா.மு.வகாமு,சமீபத்தில்மைடறந்தக.சீ.சிவக்கமைார
வபான்வறாருடைன்உங்களுக்கப்பழக்கமுண்டைா?

ஆம.பழக்கமுண்ட.க.சீ.சிவக்கமைாரசராமபஇயல்பானஒருமைனிதர.அவரஎழுத்தாளராகஅறமுகமைானகாலமமுதவல
அவருடைன்எனக்கப்பழக்கமுண்ட.அது1997எனநிடனக்கிவறன்.க.சீ.சிவக்கமைாரின்கடதஇந்தியாடவடைவில்பரிசுக்கத்
வதரந்சதடக்கப்பட்டஇருந்தது.இலக்கியமசாரந்துதமிழஇந்தியாடவடைவின்பங்களப்பமுக்கியமைானதாகப்
வபசப்பட்டைகாலகட்டைம.அக்காலத்தில்என்வாழவில்சிலசநருக்கடிகளால்எதுவுவமைவாசிக்காமைல்இருந்வதன்.அவர
கடதபரிசுசபற்றதுஎனக்கத்சதரியவில்டல.அப்வபாதுஅவராகஎன்டனத்வதடிக்சகாண்டஎன்கிராமைத்துக்கவந்து
தன்டனஅறமுகப்படத்திக்சகாண்டைார.
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இலக்கியச்சூழலல்நடைக்கமவிஷயங்கடளத்சதரிந்துசகாள்ளாமைல்இருக்கிவறாவமைஎனஎனக்கச்சங்கடைமைாகப்வபாய்
விட்டைது.ஆனால்அவரஅடதப்சபாருட்படத்திக்சகாள்ளவில்டல.வபசிக்சகாண்டிருந்துவிட்டப்வபாய்விட்டைார.
டகக்கழந்டதயாகஇருந்தஎன்மைகன்உடைல்நலமின்றஇருந்தான்.அவன்அவவராடவபசுவதற்வகவிடைவில்டல.
அப்படித்தான்அவடரமுதலல்சந்தித்வதன்.

அதன்பிறகஇப்வபாதுவடரஅவரஎழுத்டதநான்வாசிப்பதும,என்எழுத்துக்கடளஅவரவாசிப்பதுமசதாடைரந்தது.
என்எழுத்துக்கள்எல்லாவற்டறயுமவாசித்துவிட்டதன்அபிப்பிராயங்கடளச்சசால்வார.அவரதன்முதல்சதாகப்பக்க
கன்னிவாடிஎன்றுசபயரிட்டைதுகூடைஎன்டனப்பாரத்துத்தான்.“ஊரப்சபயடரமுதலல்நீங்கள்தான்
டவத்திருக்கிறீரகள்,உங்கடளப்பின்பற்றநானுமஊரப்சபயடரத்சதாகப்பக்கடவக்கிவறன்”எனடவத்தார.அடத
கன்னிவாடியிவலவயசவளயிட்டைார.அந்தசவளயீட்டவிழாவுக்கமநான்வபாயிருந்வதன்.அப்படித்சதாடைரந்துஓர
உயரவானநட்பாகஅவருடடையதுஇருந்தது.

வா.மு.வகாமுவவாடஎனக்கசநருங்கியநட்பகிடடையாது.முதலல்நடகல்என்றபத்திரிடகநடைத்தினார.அதற்கப்பிறக
சறக்டகஎன்றுஒருபத்திரிடகநடைத்தினார.அந்தச்சமையத்தில்ஹரிகிருஷ்ணன்மூலமைாகவா.மு.வகாமுஅறமுகமைானார.
சகட்டைவாரத்டதவபசுவவாமசதாடைரின்சிலபகதிகள்சறக்டகயில்வந்தது.அப்வபாதிருந்துஅவருடைன்பழக்கம.
அவருடடையஎழுத்தில்அவரபயன்படத்துமவட்டைாரவழக்கச்சசாற்கள்எனக்கசராமபப்பிடிக்கம.அகராதி
சதாகப்பவன்என்றமுடறயில்அவரஎழுத்துக்களலருந்துபலசசாற்கடளஅகராதிக்காகஎடத்திருக்கிவறன்.அடவ
யாவுமநூலன்அடத்தபதிப்பில்இடைமசபறும.

169.நீங்கள்சண்முகசுந்தரத்தின்நீட்சிஎன்பதாகச்சசான்னீரகள்.உங்களுடடையநீட்சியாகயாடரயாவதுபாரக்கிறீரகளா?

அப்படியாருமசதரியவில்டல.எனக்கச்சமைகாலத்தில்எழுதுபவரகள்இருக்கிறாரகள்-என்.ஸ்ரீராம,வா.மு.வகாமு,
அப்பறமஎனக்கக்சகாஞ்சமமுன்னால்எழுதத்சதாடைங்கினவதவிபாரதி.சகௌதமைசித்தாரத்தன்,சூரயகாந்தன்,
சி.ஆர.ரவீரந்திரன்இப்படிஇப்பகதிவாழக்டகடயஎழுதுமபலரஉண்ட.

இதில்சமைகாலத்தில்எழுதுபவரகளல்என்.ஸ்ரீராமுடடையஎழுத்துக்கள்எனக்கமிகப்பிடித்தமைானடவ.

170.ஆசிரியப்பணி,எழுத்து,கடமபமதவிரஉங்கள்வநரத்தில்வவறுஎன்சனன்னஇருக்கின்றன?உதாரணமைாய்
நண்பரகள்,சினிமைா,சதாடலக்காட்சி…

நான்சதாடலக்காட்சிஅதிகமைாகப்பாரக்கமைாட்வடைன்.பாரத்தாலுமவிவாதங்கள்பாரப்வபன்.அதுவுமஎப்வபாதாவது
எனக்கப்பிடித்ததடலப்பக்களாகஇருந்தால்மைட்டம.அதனால்என்பிள்டளகள்என்டனவகலசசய்வாரகள்,
“எப்வபாதுமநாலுவபரஉட்காரந்துட்டஇருந்தாத்தான்இவரபாரப்பார”என.

திடரப்படைங்கள்பாரப்பதில்எனக்கசராமபவிருப்பமுண்ட.சதாடலக்காட்சிகளல்திடரப்படைங்கள்சுமமைாசகாஞ்சம
வநரமபாரப்வபன்.திடரயங்கக்கச்சசன்றுபடைங்கள்பாரப்வபன்.சசன்டனயிலருந்தவபாதுநிடறயப்படைங்கள்
பாரத்வதன்.அதற்கவநரமஇருந்தது.இப்வபாதுஇங்வகவந்தபிறகஅந்தமைாதிரிவநரமஇல்டல.அதனால்நிடறயப்
படைங்கள்பாரக்கவவண்டசமைனநிடனத்துப்பாரக்கமுடியாமைல்வபாயிற்று.

நான்சராமபப்சபருடமையாகச்சசால்வவன்-தமிழில்கடறந்ததுஇரண்டைாயிரமபடைங்களாவதுபாரத்திருப்வபன்என்று.
ஏசனனில்திவயட்டைரில்கடடைடவத்திருந்ததால்அங்கவருமஎல்லாப்படைங்கடளயுமபாரத்துவிடவவன்.அதன்
சதாடைரச்சியாகத்தான்திவயட்டைருக்கப்வபாய்ப்பாரப்படதநான்சராமபவிருமபவவன்.அப்படிஇல்லாதபட்சத்தில்
சிலபடைங்கடளஇடணயத்திலுமபாரப்பதுஉண்ட.

இடசவகட்பதுமஎனக்கசராமபவிருப்பமைானவிஷயம.திடரப்பாடைல்கள்நிடறயக்வகட்வபன்.கரநாடைகசங்கீதத்திலும
ஆரவமுண்ட.மைதுடரவசாமு,வஜேசுதாஸ்,உன்னிகிருஷ்ணன்,சஞ்சய்சுப்ரமைணியம,டிஎமகிருஷ்ணாஇவரகளன்
பாடைல்கள்பிடிக்கம.படழயகரநாடைகசங்கீதப்பாடைகரகளானஎமஎஸ்சுப்பலட்சுமி,டிவகபட்டைமமைாள்பாடைல்களும
நான்நிடறயக்வகட்டிருக்கிவறன்.மைஹாராஜேபரமசந்தானமுமபிடிக்கம.

அவதாடஉள்ளூரப்பகதியில்இருக்கமகிராமைங்களுக்கப்வபாவதுஎன்பதுஎனக்கவிருப்பமைானஒருவிஷயம.மைடலப்
பகதிகள்,கிராமைங்கள்இப்படி.என்மைாணவரகள்அந்தப்பகதிகளல்இருந்துவருமவபாதுஅவரகளன்வீடகளுக்கப்
வபாவதுஎன்றதிட்டைத்டதடவத்துக்சகாண்டபலஇடைங்களுக்கப்வபாவவன்.அதுஎன்சபாழுதுவபாக்ககளல்ஒன்று.
நான்வபாவதுஎன்பதுஎன்மைாணவரகளுக்கசந்வதாஷமதருமஒருவிஷயமைாகஇருக்கம.ஓரஆசிரியரதன்வீட்டடைத்
வதடிவருகிறாரஎன்பதுஓரஅங்கீகாரமைாகவுமவமைற்சகாண்டவளரந்துவரஓரஉத்வவகமதருமவிஷயமைாகவும
இருக்கம.
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எனக்கஅந்தக்கிராமைத்டதப்பாரப்பது,அந்தவாழக்டகடயக்கவனிப்பது,அந்தமைனிதரகவளாடவபசுவதுஇசதல்லாம
சந்வதாஷமதருமவிஷயங்கள்.அதுஒருசபருமஅனுபவம.அடதநாடியுமவபாவவன்.

171.சமீபகாலத்தில்டிஎமகிருஷ்ணாதன்கச்வசரிகளல்உங்கள்விருத்தங்கடளப்பாடகிறார-நான்‘மைாசதாருபாகவன’
என்றுமுடியுமமுடியாததுயரில்,தப்சபன்னசசய்வதன்,தாயுமில்டலதந்டதயில்டலஆகியமூன்றடனக்
வகட்டிருக்கிவறன்.அழகானமுயற்சி.ஓரஇலக்கியவாதியும,ஓரஇடசக்கடலஞருமஇடணவதுதமிடழப்சபாறுத்த
வடரயிலுமஅரியநிகழவு.அடதப்பற்றச்சசால்லுங்கள்.

தமிழத்திடரயிடசடயக்வகட்பதில்எனக்கச்சிறுவயதில்இருந்வதமிகஈடபாட.படழயபாடைல்கடளத்வதடிக்
வகட்பதுண்ட.பதின்வயடதக்கடைந்தபிறகஎனக்கவாய்த்தஇலக்கியநண்பரகள்பலரகரநாடைகசங்கீதமவகட்பதில்
ஆரவமசகாண்டைவரகளாகஇருந்தனர.அப்படிவயஎனக்கமஅந்தஈடபாடவந்தது.

மைரபக்கவிடதஎழுதுமவழக்கமுமசிறுவயதிவலவயஏற்பட்டைதுதான்.யாப்டபஓரளவுகற்றபிறகநிடறயஎழுதிவனன்.
பதுக்கவிடதக்கவந்தபிறகமமைணவாழத்து,விருந்துகளல்ஒருவடரப்வபாற்றஎழுதுவதுஎனமைரபப்பயிற்சிடயத்
சதாடைரந்வதன்.மைரபில்இருக்கமசந்தமபற்றஎனக்கத்சதாடைரந்தகவனமுண்ட.

எனதுநாவல்சதாடைரபானபிரச்சிடனக்கப்பிறகஅதிலருந்துமீள்வதற்கப்பலமுயற்சிகடளஎன்மைனமசசய்தது.
அதிசலான்றுமைாசதாருபாகனாகியசிவடனவநாக்கிஎன்முடறயீட்டடை,பலமபடலடவக்கமவிருத்தங்கடள
எழுதியது.44எண்சீரவிருத்தங்கள்எழுதிவனன்.அடவசபருமஆறுதடலக்சகாடத்தன.

கடைந்தஆண்டின்இறுதியில்இலக்கியநிகழவுஒன்றல்டிஎமகிருஷ்ணாஅவரகடளச்சந்திக்கவாய்த்தது.அப்வபாதுநான்
எழுதியவிருத்தங்களன்பிரதிடயஅவரிடைமநீட்டிவனன்.அவற்றல்ஒருநான்டகந்டதஎனதுதனிப்பட்டைவகட்பக்காகப்
பாடித்தரவவண்டமஎனக்வகட்டக்சகாண்வடைன்.சிலவிருத்தங்கடளவாசிக்கச்சசால்லக்வகட்டைார.அவருக்கமிகவும
பிடித்திருந்தன.கச்வசரியிவலவயபாடகிவறன்என்றுசசான்னார.அதன்படிவயஇதுவடர4விருத்தங்களுக்க
சமைட்டைடமைத்துத்கச்வசரிகளல்பாடிவருகிறார.

அந்தச்சந்திப்பின்வபாது‘பக்திஅல்லாமைல்வவறுசபாருள்களல்கீரத்தடனகள்எழுதினால்பாடைலாம’என்றுசசான்னார.
இறுக்கமைானகட்டடடையகடலஒன்றல்பழங்கமபிரபலமஒருவரஅதில்சிலமீறல்கடளஉருவாக்கமுயல்கிறார.
அக்கடலயின்எல்டலடயவிரிவுபடத்தவிருமபகிறார.அவருடைன்சசன்றுபாரப்வபாவமைஎன்றுஎனக்கஉந்துதல்
வதான்றற்று.ஆகவவமுதலல்பஞ்சபூதங்கடளப்பற்றஒவ்சவாருகீரத்தடனஎழுதிவனன்.அவற்டறப்பாரத்தபின்அவர
சகாடத்தஉற்சாகத்தால்வமைலுமசிலஎழுதிவனன்.

கரநாடைகசங்கீதமவகட்வபன்.ஆனால்ராகமதாளத்தில்எல்லாமசபரியஞானமகிடடையாது.ஆனாலுமசிலராகங்கடள
உள்வாங்கிக்சகாண்டசிலகீரத்தடனகள்எழுதிவனன்.ராகமபிடிபடைாமைல்என்னுடடையவிருப்பப்படியுமசில
கீரத்தடனகள்எழுதிவனன்.என்கீரத்தடனகள்,விருத்தங்கடளமைட்டமசகாண்டதனியாகஒருகச்வசரிசசய்வதாகச்
சசால்லஇருக்கிறார.வமைமைாதத்தில்நாமைக்கல்லவலவயநடைத்தஏற்பாடசசய்திருக்கிவறாம.(ஏப்ரலல்எடக்கப்பட்டை
வநரகாணல்.கடைந்தவமை13அன்றுஇந்தக்கச்வசரிநடைந்வதறயது.அதில்தான்தமிழ-இளவவனில்2017இதழின்டீஸடர
டிஎமகிருஷ்ணாசவளயிட்டைார.)

இன்றுதனிவயஒருகச்வசரிசசய்யுமஅளவுக்கஇதுவந்திருப்படதப்சபருமவபறுஎன்றுநிடனக்கிவறன்.
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172.சினிமைாவில்சபரியஆரவமஉண்டஎன்றுசசால்லஇருக்கிறீரகள்.இலக்கியத்திற்கமசினிமைாவிற்கமஒருசபரிய
இடடைசவளஇருக்கிறதுதமிழில்.மைடலயாளம,வங்காளம,மைராத்திவபான்றவற்றல்அப்படிஇல்டல.
இலக்கியத்திலருந்துசினிமைாவிற்கஎன்பதுமிகஅரிதாகவவதமிழில்நடைந்திருக்கிறது.அதுவுமசிடதக்கப்பட்டை
நிடலயில்.வமைாகமுள்,தடலகீழவிகிதங்கள்எனஉதாரணங்கள்சசால்லலாம.ஏன்?

இலக்கியத்திலருந்துசினிமைாஎன்பவதஇங்வகமிகவுமகடறச்சல்.அடவயுமசவற்றகரமைானபடைங்களாக
அடமையவில்டல.இங்கள்ளசவகஜேனமைவனாபாவமஅதற்கமுக்கியமைானசதாருகாரணம.எந்தசவாருசீரியஸான
விஷயத்டதயுமஅவரகளால்தாங்கிக்சகாள்ளமுடியவில்டல,உள்வாங்கிக்சகாள்ளமுடியவில்டல.முழுவதுவமை
சபாழுதுவபாக்காக,களப்பூட்டமவிஷயமைாகஇருக்கவவண்டமஎன்றபாரடவதான்இருக்கிறது.அந்தப்பாரடவடய
சினிமைாஎந்தக்காலகட்டைத்தில்நமமைக்களுக்கவழங்கியது?அதுஅங்கிருந்துவந்ததாஅல்லதுமைக்களன்இயல்பான
மைவனாபாவவமைஅதுதானா?எனத்சதரியவில்டல.

இதனால்தான்இங்வகஇலக்கியத்திலருந்துபடைங்கள்எடப்பதுஅல்லதுசீரியஸானபடைங்கள்எடப்பதுஎன்பது
இல்லாமைல்வபாகிறது.மைக்கள்அடதப்பாரத்தாரகள்,சவற்றசபறச்சசய்தாரகள்எனில்நிடறயப்வபரஅந்தத்துடறக்க
வருவாரகள்,அப்படியானபடைங்கள்எடப்பாரகள்.அதற்கானசூழல்ஏவனாஇங்வகஇல்லாமைல்இருக்கிறது.அடதத்
தாண்டிசமீபகாலங்களல்நல்லபடைங்கள்வந்துசகாண்டிருக்கின்றன.அவ்வளவாகஓடைவில்டலஎன்றாலுமகவனம
சபறுமபடடைப்பகளாகவந்துசகாண்டிருக்கின்றன.

திடரப்படைத்துடறயிலருக்கமபலரஎன்னுடைன்நட்பில்இருக்கிறாரகள்.அவரகளல்நல்லவாசகரகள்உண்ட.
சவற்றமைாறன்,சற்கணம,மிஷ்கின்,சீனுராமைசாமி,வசந்தபாலன்இப்படிநிடறயப்வபரஎன்னுடடையநாவல்கடள
வாசித்ததாகஅவரகவளவநரிலுமசதாடலவபசியிலுமவபசினாரகள்.உதவிஇயக்கநரகளல்பலரநவீனஇலக்கிய
வாசகரகளாகஇருக்கிறாரகள்.அசதல்லாவமைசதரிகிறது.ஆனாலுவமைநவீனஇலக்கியத்டதத்திடரப்படைமைாக்கவதுஎன்ற
முயற்சிசராமபக்கடறவாகத்தான்இருக்கிறது.அப்படிவயசசய்தாலுமஅதில்எழுத்தாளருக்கரியபங்க,மைதிப்ப
சபருமைளவுக்கஇருப்பதில்டல.

ஆனால்அடதயுமதாண்டிசஜேயவமைாகன்,எஸ்.ராமைகிருஷ்ணன்,நாஞ்சில்நாடைன்,அஜேயன்பாலா,வவல.ராமைமூரத்தி
வபான்றவரகள்எல்லாமஅந்தத்துடறயில்இயங்கவதுஎன்பதுஆவராக்கியமைானவிஷயம.

173.ஏறுசவயிடலபாலுமைவகந்திராபடைமைாக்கவிருமபினார.அதற்கப்பின்அப்படியானProposal கள்(வாய்ப்ப,அடழப்ப
என்சறல்லாமசசால்லவிருமபவில்டல)வந்தனவா?

நிடறயவந்தன.ஒவ்சவாருநாவடலயுமசசால்லக்சகாண்வடைதான்இருக்கிறாரகள்.இடதஎடக்கிவறன்,அடத
எடக்கிவறன்எனப்பலவபரவகட்டக்சகாண்வடைதான்இருக்கிறாரகள்.முடிவாகசசயல்முடறக்கவருவதுமைாதிரி
எதுவுமஇதுவடரஅடமையவில்டல.

இளவவனில்-2017 83



 தமிழ

174.சினிமைாசமைாழியில்சீன்பிடிப்பதுஎன்பாரகள்.உங்கடளப்வபான்றஎழுத்தாளரகடளஅதற்கக்கச்சிதமைாகப்
பயன்படத்திக்சகாள்ளமுடியும.உங்கள்நாவல்களல்வருமபல்வவறுகிடளக்கடதகடளஅல்லதுஉங்கள்
மைனதிலருந்துமவிஷயங்கடளக்காட்சிகளாகமைாற்றபடைங்களல்வசரத்துக்சகாள்ளமுடியும.அதுமைாதிரி
எழுத்தாளரகடளப்பயன்படத்துவதுஎன்பதுநடைக்கவவஇல்டல.

பாரதிராஜோஎழுத்தாளரகடளப்பயன்படத்தினார.அவரதிடரக்கடத,இயக்கமமைட்டமசசய்வார.கடத,வசனமவவறு
ஆட்கள்சசய்வாரகள்.அதுமைாதிரியானமைரபசதாடைரவில்டல.இயக்கநரஇயக்கவடதமைட்டமசசய்தால்வபாதுமஎன்ற
பரிதல்இல்டல.எல்லாவற்டறயுமஒருவவரசசய்யவவண்டமஎனநிடனக்கிறாரகள்.அப்படிவயஇன்சனாருவர
பங்களப்பசசய்தாலுமஉரியஅங்கீகாரமதரப்படவதில்டல.

175.சினிமைாஇடசபிடிக்கமஎன்றுசசான்னீரகள்எந்தஇடசயடமைப்பாளடரப்பிடிக்கம?

அப்படிக்கறப்பாய்ஏதுமில்டல.நான்1930 களலருந்துவந்தபாடைல்களலருந்துஇன்றுசந்வதாஷ்நாராயணன்
பாடைல்கள்வடரவகட்வபன்.முன்பபதிதாய்வருமபாடைல்களல்அவ்வளவுஈடபாடஇல்லாமைல்இருந்தது.பிறகநாவன
என்டனஅதற்கத்தகவடமைத்துக்சகாண்வடைன்.பதிதாய்வருமபாடைல்கள்இப்வபாதுஇருப்பவரகளுக்கப்பிடிக்கிறது,
நமைக்கப்பிடிக்கவில்டலஎன்றால்நாமபடழயதாகிவிட்வடைாவமைாஎன்றஎண்ணமவந்தது.அதனால்இப்வபாது
இருக்கமட்சரண்ட்என்னசவனத்சதரிந்துசகாண்டஅவதாடஇடணந்துசகாள்ளவவண்டமஎன்றுஇறங்கிவனன்.
இதிலுமநிடறயநல்லஇடசயுமநல்லபாடைல்களுமவரத்தான்சசய்கின்றன.1930 லருந்துநமபாடைல்கடளப்பாரத்தால்
தமிழில்மிகவளமைானஒருதிடரப்பாடைல்மைரபஇருப்படதப்பாரக்கமுடிகிறது.இடணயமவந்தபிறகஅதுநிடறய
வசதியாகஇருக்கிறது.அரியஅற்பதமைானபாடைல்கடளஎல்லாமஎளதில்கண்டைறந்துவகட்கமுடிகிறது.

நான்இடளஞனாகஇருந்தகாலகட்டைத்தில்தான்இடளயாராஜோவின்இடசவருகிறது.அவரதுஇடசஎன்பதுநம
வாழக்டகயில்தவிரக்கமுடியாதஒன்று.அவதவபால்என்னுடடையகல்லூரிப்பருவத்தில்ஏஆரரஹ்மைான்வருகிறார.
இடளயராஜோவின்இடசவந்தவபாதுகிராமைத்துக்காரனாகஎப்படிஒருமைகிழச்சிஇருந்தவதாஏஆரரஹ்மைான்வந்தவபாது
தமிழச்சூழலுக்வகமிகப்பதியவிஷயமைாகஅதுஇருந்தது.இப்படிதமிழத்திடரப்பாடைல்களுக்கள்வபானால்
அற்பதமைானஇடசஇருக்கிறது.

அவதவபால்நல்லபாடைலாசிரியரகளுமநிடறயப்வபரஇருந்திருக்கிறாரகள்.பாடைல்வரிகடளக்வகட்கமவபாது
இவ்வளவுகவித்துவவரிகடளதிடரப்பாடைல்களல்எழுதிஇருக்கிறாரகள்என்றுவதான்றுகிறது.மைருதகாசி,உடமைடல
நாராயணகவிவபான்றஅற்பதமைானகவிஞரகள்பாடைல்எழுதிஇருக்கிறாரகள்.

நான்அரியபாடைல்கடளத்வதடிக்வகட்வபன்.விஎன்சுந்தரமஎன்றபாடைகர.அவரஇடசயடமைப்பாளராகவும
இருந்திருக்கிறார.கடறச்சலானபாடைல்கள்தான்பாடிஇருக்கிறார.வீரபாண்டியகட்டைசமைாமமைன்படைத்தில்வபார
சமையத்தில்முருகனிடைமவவண்டமபாடைலன்-எஸ்வரலட்சுமிபாடியது-ஆரமபத்தில்சதாடகயறாமைட்டமஅவர
பாடவார.அதுசிவாஜிசதாடைங்கவதாகவருமநான்கவரிகள்.அவரதனியாகச்சிலபாடைல்களுமபாடிஇருக்கிறார.அந்த
மைாதிரியானஅரியபாடைகரகடளஎல்லாமநான்வதடிக்வகட்வபன்.

176.தற்வபாதுஉங்களன்வாசிப்பஎப்படியானதாய்இருக்கிறது?வாசிப்பில்எவற்றல்ஆரவமசகாண்டிருக்கிறீரகள்?
நீங்கள்இன்றுஎழுதுவதுஅதிகமைாவாசிப்பதா?

இப்வபாதுவாசிப்பசராமபக்கடறந்துதான்இருக்கிறது.எழுதுவதுமகடறந்துதான்இருக்கிறது.தரப்பக்கப்பிறகஒரு
பரபரப்பவந்துவிட்டைது.எனக்கானகமிட்சமைண்ட்ஸ்நிடறயஇருப்பதாலுமதற்வபாதுபணியாற்றுமஇடைத்தில்கூடதல்
வவடலப்பளுஇருப்பதாலுமவாசிப்பகடறவாகவவஇருக்கிறது.ஏவதனுமஒருவதடவடயமுன்னிட்டவாசிப்பது
என்பதுமைட்டமதான்இருக்கிறது.விருப்பத்திற்வகற்றதுவபால்வாசிப்பதுஎன்பதுஇல்டல.பதிதாகவருமகவிடதத்
சதாகப்பகடளஎப்வபாதுமவாசிக்கமபழக்கமஉள்ளவன்.அடதமைட்டமசதாடைரந்துசசய்துவருகிவறன்.

177.அலுவலகப்பணிச்சுடமைஎன்றுசசான்னீரகள்.ஒருவபச்சுக்கஉங்களுக்கப்சபாருளாதாரநிரப்பந்தமஇல்டலஎன
டவத்துக்சகாள்வவாம.அச்சூழலல்முழுவநரஎழுத்தாளராகஇருக்கவிருமபவீரகளா?

கட்டைாயமஇருக்கவிருமபவவன்.என்பிள்டளகளடைமகூடைச்சசான்வனன்.நீங்கள்சமபாதிக்கத்துவங்கிஉங்கள்
வாழக்டகடயப்பாரத்துக்சகாள்ளத்துவங்கிவிட்டைால்நான்விருப்பஓய்வுசபற்றுஎன்பாட்டக்கபடித்துக்சகாண்டம
எழுதிக்சகாண்டமஎன்விருப்பத்திற்வகற்பஇருப்வபன்என.ஓரிருவருடைங்களுக்கள்அந்தமைாதிரியானவாய்ப்பம
அடமையலாம.இந்தச்சந்தரப்பத்தில்கூடைஅப்படிநிடனத்வதன்.எனக்கப்பலசவளநாட்டஅடழப்பகள்வருகின்றன,
சவளமைாநிலங்களலருந்துகூப்பிடகிறாரகள்.நிடறயஎழுதக்வகட்கிறாரகள்.அல்லதுஇதுவபான்றவநரகாணல்கள்.
இப்படிஏதாவதுஇருந்துசகாண்வடைஇருக்கிறது.
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இதற்கிடடைவயகல்லூரிக்கவவடலக்கப்வபாவதுஎன்பதுசநருக்கடியாகத்தான்இருக்கிறது.இப்வபாதுகல்லூரி
முதல்வருக்கஅடத்தநிடலயில்இருக்கிவறன்.அதனால்சகாஞ்சமவவடலகள்அதிகம.என்னுடடையஇயல்பஒரு
சபாறுப்டபநான்எடத்துக்சகாண்டைால்அடதச்சிறப்பாகச்சசய்யவவண்டமஎனக்கவனமசசலுத்துவவன்.
வமைவலாட்டைமைாகச்சசய்வதுஎன்பவதாபட்டமபடைாமைல்இருப்பதுஎன்பவதாஎனக்கப்பழக்கமில்டல.சபருமபாலும
சபாறுப்பஎடத்துக்சகாள்ளமைாட்வடைன்.ஒருவவடளஎடத்துக்சகாண்டைால்அடதச்சரியாகநிடறவவற்றவவண்டம
என்றுதான்முயற்சிசசய்வவன்.அதுவுமஒருபலவீனமதான்.அதனாலுமவநரமகிடடைப்பதுசிரமைமைாகஇருக்கிறது.

அதனால்தான்விருப்பஓய்வுவாங்கிக்சகாள்ளலாமைாஎனவயாசித்வதன்.ஆனால்நண்பரகள்,“பிள்டளகள்
சசட்டிலாகட்டம,அவசரப்படைாதரகள்,கடமபத்துக்கானசபாருளாதாரத்வதடவகள்இருக்கம”என்றுசசான்னதால்
அத்திட்டைத்டதத்தள்ளப்வபாட்டிருக்கிவறன்.நான்நிடனப்பதுவபால்பிள்டளகளன்வாழக்டகஅடமைந்துவிட்டைால்
விருப்பஓய்வுவாங்கிக்சகாள்வவன்.முழுவநரமைாகப்படிக்க,எழுதஇருப்பது,விருப்பமைானஇடைங்களுக்கப்வபாவது
எனவநரமசசலவழிக்கவவண்டமஎன்பவதவிருப்பம.

வயதாகமவபாதுவவடலப்பளுகடறந்துவிடமஎனநிடனக்கிவறாம.அப்படிஅல்ல.அதுகூடதலாகிறது.வயதாகம
வபாதுதான்முக்கியப்சபாறுப்பகள்வருகின்றன.கடமபப்சபாறுப்பக்களுமசரி,வவடலப்சபாறுப்பக்களுமசரி.அது
சராமபச்சங்கடைமைானதாகத்தான்இருக்கிறது.

178.கவிடத,சிறுகடத,நாவல்,கட்டடரஇடவஒவ்சவான்றலுமசிறந்துவிளங்கவதாய்நீங்கள்கருதுமஇளம
தடலமுடறஎழுத்தாளரகள்ஓரிருவடரச்சசால்லுங்கள்.

கவிஞரகளல்இப்வபாதுஎழுதுபவரகளல்இடசஅவரகளன்கவிடதஎனக்கசராமபப்பிடித்தமைானதாகஇருக்கிறது.
சமீபத்தில்சபரிநாதனுடடையகவிடதகள்எனக்கசராமபப்பிடிக்கிறது.அவரதுகவிடதகளல்இன்னுமசகாஞ்சம
எடிட்டிங்இருந்தால்நன்றாகஇருக்கமஎனப்படகிறது.மைாலதிடமைத்ரியின்கவிடதகளுமஎனக்கப்பிடிக்கம.
அவரகளுடடையதுசபருமபாலானடவஅரசியல்கவிடதகள்.

சிறுகடதகளல்என்.ஸ்ரீராமின்கடதகளும,பா.திருச்சசந்தாடழயின்கடதகளுமஎனக்கப்பிடித்தமைானதாகஇருக்கின்றன.
கவணசகமைாரன்,வக.என்.சசந்தில்இவரகளன்கடதகடளயுமவிருமபிப்படிக்கிவறன்.

கடைந்தஇரண்டமூன்றுஆண்டகளல்சவளயானநாவல்களல்நான்நிடறயப்படிக்கவில்டல.அந்தமைாதிரிமைனநிடல
இல்டல.படித்ததில்கீரனூரஜோகிரராஜோ,தமிழமைகன்ஆகிவயாரதுநாவல்கள்எனக்கப்பிடித்தன.முருகவவள்,நக்கீரன்
இவரகளன்நாவல்கள்இன்னுமநான்படிக்கவில்டல.லக்ஷ்மிசரவணக்கமைாரஎழுதியகானகன்கூடைஇன்னுமநான்
வாசிக்கவில்டல.

இப்வபாதுஎழுதுமகட்டடரயாளரகளல்நான்முக்கியமைானவரகளாககருதுவதுஆ.இரா.வவங்கடைாசலபதி
மைற்றுமபழ.அதியமைான்.அவரகளன்ஆய்வுக்கட்டடரகள்தமிழுக்கமிகமுக்கியமைானபங்களப்பாகஇருக்கின்றன.
இப்வபாதுஆத்மைாநாமபற்றநூல்எழுதியகல்யாணராமைனின்பாரடவகளுமசராமபமுக்கியமைானதாகக்கருதுகிவறன்.
சலபதியும,அதியமைானுமநவீனஇலக்கியத்டதத்சதாட்டக்சகாண்டைாலுமமைரபானபாரடவசகாண்டைவரகள்.ஆனால்
கல்யாணராமைன்நாவல்,கவிடதசாரந்துமிகநவீனமைானபாரடவடயமுன்டவப்பவராகஇருக்கிறார.

179.வட்டைாரஇலக்கியத்தில்சபண்கள்அதிகமைாகப்பங்களக்கவில்டலஎனநிடனக்கிவறன்.கறப்பாய்ஏதுமகாரணம
இருக்கமஎனநிடனக்கிறீரகளா?

வட்டைாரஇலக்கியத்தில்என்றுமைட்டமில்டல,சபாதுவாகவவகவிடதகவளாடஒப்பிடடகயில்படனவுகளல்
சபண்களன்பங்களப்பகடறச்சலாகத்தான்இருக்கிறது.அதற்கானகாரணங்கள்பற்றப்பலவிதமைாகப்வபசி
இருக்கிறாரகள்.அமடப,உமைாமைவகஸ்வரி,பாமைா,சிவகாமிஇதுமைாதிரிசிலருடடையபங்களப்பஇருக்கிறது.இதில்
பாமைா,சிவகாமிஆயிவயாருடடையதுவட்டைாரவழக்கில்அடமைந்தடவதாம.

180.உங்கள்எழுத்தில்கறப்பிடைத்தக்கஒன்றுஇலக்கணச்சுத்தமைானசமைாழி.அரிதாய்எங்வகனுமசதன்படமப்ரூஃப்ரீடைர
விடபடைல்கள்தவிரத்துபிடழகவளஇல்லாதஎழுத்துஉங்களுடடையது.ஒருதமிழப்வபராசிரியராகஇதுஇயல்பதான்
என்றாலுமநமசூழலல்அப்படியுமநமபிச்சசால்லவிடவதற்கில்டல.இன்றுசந்திப்பிடழகள்இல்லாமைல்எழுதுவவத
சபருஞ்சாதடனஎன்றாகிவிட்டைநிடலயில்இப்படிச்சுத்தபத்தமைாகஇருப்பதுவியத்தலுக்கரியது.அடதப்பற்ற
ஏவதனுமசசால்லவிருமபகிறீரகளா?

சமைாழிபற்றசராமபக்கவனசமைடத்துக்சகாள்ளுமஒருவன்நான்.படிக்கமகாலத்திலருந்வதஅதில்அக்கடறஉண்ட.
அதன்பிறகசதாடைரந்துமைனஓடச,கதிடரவீரன்பயணமவபான்றபத்திரிடககளல்பணியாற்றயதுஅதற்கஉதவியது.

இளவவனில்-2017 85



 தமிழ

கறப்பாய்மைனஓடசயில்பணியாற்றயவபாதுபா.சசயப்பிரகாசமஅவரகள்மூலமசமைய்ப்பப்பாரத்தடலநன்ககற்றுக்
சகாண்வடைன்.அந்தஅடிப்படடையிலுமஎனக்கசமைாழியில்பிடழகள்வாரா.இப்வபாதுஎனக்கநட்பாகஇருக்கம
வட்டைத்தில்வவங்கடைாசலபதி,ராமைன்,பழ.அதியமைான்,காசி.மைாரியப்பன்இவரகள்சமைாழியில்கவனமஎடத்துக்
சகாள்பவரகள்.நான்சாரந்திருக்கமகாலச்சுவடமசமைாழிப்பிடழயில்லாமைல்நூல்கள்சகாண்டவரவவண்டமஎன்பதில்
கவனமஎடத்துக்சகாள்ளுமஒருபதிப்பகம.இந்தக்காரணங்கள்எல்லாமுமவசரந்துஎன்சமைாழிடயத்
தரமைானிக்கின்றன.

முதல்ட்ராஃப்ட்எப்படிவருகிறவதாஅப்படிஎழுதிவிடவவன்.அதிவலவயசபருமைளவுக்கஎனக்கப்பிடழக்கள்வராது.
இன்சனாருமுடறபாரக்கமவபாதுடகதவறவந்தடவ,தட்டைச்சுசசய்யுமவபாதுஏற்படமபிடழகள்இவற்டற
எல்லாமுமதிருத்திவிடவவன்.

181.எழுத்துப்பிடழயுடைன்இலக்கணப்பிடழயுடைன்எழுதுவடதகற்றமைாக,கடறயாககருதாதஒருதடலமுடறஉருவாகி
விட்டைது.சந்திஎன்றஒன்வறஅழிந்துவிட்டைதுஎன்றுதான்சசால்லவவண்டம.சிலரசமைாழியின்பரிணாமைவளரச்சியாகக்
கூடைஅடதச்சசால்லத்சதாடைங்கிஇருக்கிறாரகள்.சபாதுமைக்கள்மைட்டமைல்ல,ஊடைகங்கவளஇடதப்சபரிதாகஎடத்துக்
சகாள்வதில்டல.இன்றுஎந்தசவகஜேனஇதழின்எந்தப்பக்கத்டதஎடத்தாலுமஅதில்பத்துப்பிடழகள்கண்டபிடிக்க
முடியுமஎன்பதுதான்நிடல.முன்பநீங்கள்வவடலபாரத்தஓரஇதழில்சந்திப்பிடழகடளத்திருத்தவவண்டைாமஎன்று
கூடைச்சசான்னாரகள்எனஎழுதிஇருக்கிறீரகள்.ஒருதமிழப்வபராசிரியராகஇதுபற்றநீங்கள்என்னநிடனக்கிறீரகள்?

இதுஆவராக்கியமைானதல்ல.ஒருவரதன்தாய்சமைாழிடயத்தரமைாகவுமசரியாகவுமபயன்படத்துவதில்அக்கடற
சகாண்டிருக்கவவண்டம.அதுதான்சமைாழிடயவமைசலடத்துச்சசல்லும.நீங்கள்சசால்வதுவபால்இன்றுஊடைகங்கள்,
எழுத்தாளரகள்பயன்படத்துமசமைாழியில்ஏராளமைானபிடழகள்இருக்கின்றன.

வபானதடலமுடறயில்நீங்கள்அப்படிப்பாரக்கமுடியாது.எந்தஎழுத்தாளருடடையடதஎடத்தாலுமஅவ்வளவு
இலக்கணச்சுத்தமைாகஇருக்கம.அதில்அவரகள்கவனசமைடத்துக்சகாண்டைாரகள்.இன்றுஅப்படிஇல்டல.இவ்வளவு
பிடழகவளாடஎழுதுமஎழுத்தாளரகடளஎன்னால்வாசிக்கமுடிவதில்டல.சிலஎழுத்தாளரகடளவாசிப்படதத்தள்ளப்
வபாடவதற்கக்கூடைஅதுகாரணமைாய்இருக்கிறது.ஒருபத்தி,இருபத்திபடித்தால்இமமைாதிரிசநருடைலானபிடழகள்
வந்தால்அதற்கவமைல்என்னால்தாண்டிப்வபாகமுடியவில்டல.எவ்வளவுதான்பிடழகடளக்கவனிக்காமைல்
எழுத்துக்கள்வபாகவவண்டமஎனநிடனத்தாலுமகூடைஅதன்உள்வளவபாகமுடிவதில்டல.

இன்றுநல்லசமைாழிடயப்பயன்படத்துபவரகளுமஇருக்கிறாரகள்.அவரகள்சசன்றதடலமுடறயிலருந்துஇயங்கி
வருபவரகள்.உதாரணமைாய்நாஞ்சில்நாடைன்,பிரபஞ்சன்,சுகமைாரன்வபான்றவரகள்பிடழயில்லாமைல்எழுதுவடதப்
பாரக்கமுடியும.இப்வபாதுவந்தவரகளலுமசிலரஅப்படிஇருக்கிறாரகள்.கல்யாணராமைன்,பா.சரவணன்
வபான்றவரகள்.நவீனக்கவிஞரகளல்கூடைஇடசயிடைமநீங்கள்அப்படிப்பிடழகள்பாரக்கமுடியாது.கவிஞரகள்
பலரிடைமஒருசசால்டலஎப்படிப்பயன்படத்தவவண்டமஎன்பதில்கூடைகவனமஇல்டல.இடச,ஸ்ரீவநசன்வபான்ற
மிகச்சிலரிடைமதான்அந்தக்கவனமஇருக்கிறது.இந்தவிஷயங்கள்வளரவவண்டமஎனநிடனக்கிவறன்.

சமைாழியில்மைாற்றங்கள்ஏற்படம.அடவஇயல்பானடவயாகஇருக்கவவண்டம.அப்படிஅல்லாமைல்நமமுடடைய
பலடமைக்கடறபாட்டினால்,அறவுக்கடறபாட்டினால்ஏற்படமமைாற்றங்களாகஅடவஇருக்கக்கூடைாது.ஆங்கிலத்தில்
எழுதுமவபாதுசமைாழிக்கஎவ்வளவுகவனமஎடத்துக்சகாள்கிறாரகள்,ஒருசிறுபிடழகூடைவந்துவிடைக்கூடைாதுஎன.
எழுத்துப்பிடழவந்துவிடைக்கூடைாது,சடைன்ஸ்மைாறவிடைக்கூடைாதுஎனஎவ்வளவுஅக்கடறஎடத்துக்சகாள்கிறாரகள்.அது
மைாதிரியானஒருகவனமநமமுடடையசமைாழியிலுமஇருக்கவவண்டமஎனநிடனக்கிவறன்.அந்தமைாதிரிகவனம
எடத்துக்சகாண்டைால்நவீனஇலக்கியமஇன்னுமபரவலானவாசகரகடளப்வபாய்ச்வசருமஎனநிடனக்கிவறன்.

இன்டறக்கஇருக்கமகவிடதசமைாழிபலவபரிடைமசராமபத்திருகலாகஇருப்பதற்கக்காரணமஇந்தசமைாழிபற்றய
அக்கடறயின்டமைதான்.சசாற்கடளசராமபஅருடமையாகப்பயன்படத்துகிறாரகள்.ஆனால்சதாடைரகடளஅடமைக்கம
முடற,சசாற்கடளமுன்பின்வபாடவதுஇதுமைாதிரியானசின்னச்சின்னக்கடறபாடகளால்அக்கவிடதகள்பரவலாய்
வாசகரகளடைமவபாய்ச்வசருவதில்டல.அவரகள்ஒன்றுமபரியவில்டலஎன்றுமஇருண்டமையாகஇருக்கிறதுஎன்றும
சசால்லகவிடதவாசிப்டபவயபறக்கணிக்கமசூழல்நிலவுகிறது.அதற்கக்காரணமசமைாழிபற்றயகவனமின்டமைதான்
எனநிடனக்கிவறன்.

சமைாழியில்இன்னுமகவனமஎடத்துக்சகாண்டைால்நவீனக்கவிடதயின்வாசகரகள்கூடவாரகள்என்பதில்எனக்கஎந்தச்
சந்வதகமுமகிடடையாது.அதனால்நாமபிடழயானசமைாழிடயநியாயப்படத்திக்சகாண்வடைஇருக்கவவண்டியதில்டல.
சமைாழிடயநல்லவிதமைாகப்பயன்படத்தினால்வாசகத்தன்டமைகூடமஎன்படதயுமமைனதில்டவத்துக்சகாண்டஇடதப்
பாரக்கவவண்டமஎனநிடனக்கிவறன்.

இளவவனில்-2017 86



 தமிழ

182.விளக்கவிருது,கதாவிருது,கனடைாஇலக்கியத்வதாட்டைவிருதுஆகியமுக்கியவிருதுகடளப்சபற்றருக்கிறீரகள்.
வபாதுமைானஅங்கீகாரமசபற்றுவிட்டைதாய்நிடனக்கிறீரகளா?சாஹித்யஅகாதமிவயாதமிழகஅரசின்விருதுகவளா
உங்களுக்கஅளக்கப்படைவில்டலஎன்படதப்பிடழயாகவவபாரக்கிவறன்.

இந்தவிருதுகள்பற்றயானஆரவமஎனக்கக்கிடடையாது.விருதுகடளப்சபறவவண்டமஎன்வறா,அடதப்சபறுவதால்
என்பிமபமகூடிவிடமஎன்வறாஎண்ணமகிடடையாது.முக்கியமைானதாகதமிழில்அங்கீகாரமசபற்றருக்கமபல
விருதுகடளஎனக்கஅளத்திருக்கிறாரகள்.இப்வபாதுகிடடைத்திருக்கமஅங்கீகாரத்தில்முழுமைனநிடறவவாடம
திருப்திவயாடமஇருக்கிவறன்.இன்னுமசசால்லப்வபானால்,என்தரத்திற்கவமைற்பட்டஎனக்கஅங்கீகாரம
கிடடைத்திருப்பதாகக்கூடைஎனக்கத்வதான்றுவதுண்ட.

183.நீங்கள்உங்கடளதமிழராகவவாஇந்தியராகவவாஉணரகிறீரகளா?சமீபத்தில்தமிழகவிவசாயிகடளஇந்தியஅரசு
ஒடக்கவதானகற்றச்சாட்டகள்எழுந்திருக்கின்றன.தில்லயில்விவசாயிகள்நடைத்தியநிரவாணப்வபாராட்டைமஅதன்
உச்சம.விவசாயப்பின்பலமசகாண்டைவரானஉங்கள்கருத்துஎன்ன?

நான்முதலல்தமிழன்தான்.அந்தஉணரவுதான்எனக்கஇருக்கிறது.அடத்ததுதான்இந்தியன்.நான்இந்தியனாகஇருக்க
வவண்டமைாவவண்டைாமைாஎன்படதநான்தரமைானிக்கமுடியாது.அடதமைற்றவரகள்தான்தரமைானிக்கவவண்டம.ஆனால்
தமிழனாகஇருப்படதநான்தரமைானிக்கமுடியும.அதில்எனக்கஎந்தத்தயக்கமுமகிடடையாது.விவசாயிகள்பிரச்சடன
என்பதில்மைாநிலஅரசுமபலபிரச்சடனகடளத்தரக்கவவண்டிஇருக்கிறது,மைத்தியஅரசுமதரக்கவவண்டிஇருக்கிறது.

உண்டமையில்நாமஒருவிவசாயநாடைாகஇருந்தாலுமகூடைவிவசாயிகள்வமைலுமவிவசாயத்தின்மீதுமநமமுடடைய
அரசுகளுக்கப்சபரியஅக்கடறவயாகவனவமைாஇல்டல.பன்னாட்டநிறுவனங்கள்,சதாழில்துடறகள்இவற்றல்
சசலுத்துமகவனத்தில்ஒருகடறந்தபட்சப்பங்டகக்கூடைவிவசாயத்தின்மீதுஅரசுகள்சசலுத்துவதில்டல.அதனால்
தான்இன்றுஇவ்வளவுசபரியசிக்கல்கள்ஏற்பட்டிருக்கின்றன.

விவசாயமலாபகரமைானசதாழிலாகஇருக்கவவண்டம.அவதசமையமஅதுநமமைரபக்வகற்றவிவசாயமைாகவுமஇருக்க
வவண்டம.நமமுடடையமைண்டணயும,நீரவளங்கடளயுமகாப்பாற்றுமவிவசாயமைாகவுமஇருக்கவவண்டம.அந்த
விவசாயிகளன்வாழக்டகசிறப்பாகஇருக்கவவண்டம.

அதற்கானசூழல்இங்வகஇல்டல.அதில்அக்கடறசசலுத்துமஆட்சியாளரகள்இல்டல.அப்படிஅக்கடற
சசலுத்துவதற்கநிரப்பந்தமசகாடக்கமஅளவுவிவசாயிகளுமஒற்றுடமைவயாடஇல்டல.அவரகளடைமுமகட்சிசாரந்து,
சாதிசாரந்துபலவிதமைானபிரிவிடனகள்இருக்கின்றன.அதுஆட்சியாளரகளுக்கசராமபவசதியாகஇருக்கிறதுஎன
நிடனக்கிவறன்.

184.சமீபத்தில்காலச்சுவடநடைத்தியசிறுகடதப்பயிலரங்கஒன்றல்பங்கசகாண்டீரகள்.அப்படியானவிஷயங்கள்
வளருமஎழுத்தாளனுக்கப்பயனளக்கமைா?

எழுதவருபவரகளுக்கஅந்தமைாதிரிபயிலரங்ககள்சராமபஉதவியாகஇருக்கம.நமமைரபில்‘கருவிவலதிரு’என
நிடனத்துவிடகிறாரகள்.எடதயுவமைகற்றுக்சகாள்ளவவண்டியதில்டல,எல்லாவமைதானாகவருவதுஎன்று
நிடனக்கிறாரகள்.அதுசராமபத்தவறானது.ஓரஎழுத்தாளரஎழுதத்சதாடைங்கியகாலத்துக்கம,பத்து,பதிடனந்து
ஆண்டகாலமஎழுதியதற்கப்பின்பமஎழுத்தில்இருக்கமவவறுபாட்டடைநாமபாரக்கமுடியும.கருடவத்
வதரந்சதடப்பது,சமைாழிடயப்பயன்படத்துவதுஎல்லாவற்றலுமமைாற்றங்கள்இருக்கம.முதல்நூலாகஇருந்தாலும
அதற்கமுன்பாகஅவரகள்என்னசவல்லாமஎழுதினாரகள்என்பதுமுக்கியமைானது.அதனால்இலக்கியப்படடைப்ப
என்பதற்கமபயிற்சிகள்வவண்டம.

அதிலுமகற்றுக்சகாள்வதற்கநிடறயவிஷயங்கள்இருக்கிறதுஎன்பதுதான்என்பாரடவ.அந்தஅடிப்படடையில்
பயிலரங்ககள்நிடறயத்வதடவ.சவளநாடகளல்CreativeWriting-கிற்கவகாரஸ்டவத்திருக்கிறாரகள்.சகாரியாவுக்கப்
வபாயிருந்வதன்.அங்வகசரசிடைன்ஸயில்தங்கியிருக்கமஓரஎழுத்தாளர,70வயதுக்காரரஆறுமைாதங்கள்வகாரஸ்
படித்வதன்,பிறகஇப்வபாதுஒருபத்தகமஎழுதலாமஎனவந்திருக்கிவறன்என்றார.இதுவடரஅவரபத்தகம
எழுதியதில்டல.அசதல்லாமசராமபஅவசியம.

அதுமைாதிரிஎழுத்தாளரகடளஉருவாக்கமுடியும.எழுத்தில்ஆரவமஉள்ளவரகள்தமஎழுத்டதவளரத்துக்சகாள்ளப்
பயிலரங்ககள்பயன்படம.இங்வகஅசதல்லாமநடைத்துவதற்கானசாத்தியமஇல்டல.நடைத்தினாலுமஇதில்என்ன
கற்றுக்சகாள்ளமுடியுமஎன்றஅசட்டடைப்பாரடவஇருக்கிறது.அறவுப்பூரவமைாகஒன்டறக்கற்றுக்சகாள்வது,பயிற்சி
எடப்பதுஎன்பவதநமசமூகத்தில்இல்லாதஒருவிஷயமைாகஇருக்கிறது.அதனால்நிடறயநடைக்கவவண்டமஎன்பது
தான்என்விருப்பம.
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நான்சமைாழிநடடைப்பயிலரங்ககள்,சிறுகடதப்பயிலரங்ககள்நடைத்திஇருக்கிவறன்.அடவஎல்லாமபயன்படவதாக
இருந்திருக்கின்றன.நிடறயப்வபரஅதில்கற்றுக்சகாண்டவந்தவரகள்இருக்கிறாரகள்.

185.சங்கமஹவுஸ்அடமைப்பின்Writers’Residencyநிகழவில்கலந்துசகாண்டஉங்கள்நாவலன்சிலபகதிகடள
எழுதினீரகள்அல்லவா?அந்தஅனுபவமபற்றச்சசால்லுங்கள்.அதுஎந்தவடகயில்உங்கள்எழுத்துக்கஉறுதுடணயாக
இருந்தது?அதாவதுஉங்கள்வீட்டச்சூழலல்எழுதுவதற்கமஅதற்கமைானவித்தியாசமஎன்ன?ஒருவவடளநீங்கள்இள
வயதில்வீடஎன்படதவயதிறந்தஒருசவளயாகஅனுபவித்திருக்கமமைனநிடலக்கத்திருமபமசாத்தியத்டதஅளத்ததா?

அந்தமைாதிரிசரசிடைன்ஸயில்இருந்துஎழுதுவதுஎன்பதுசுதந்திரமைானமைனநிடலடயக்சகாடக்கிறது.அங்வக
எழுதுவதுமஎழுதாதுஇருப்பதுமஉங்களுடடையவிருப்பம.ஆனால்அங்கநமைக்கவவறுவவடலகள்ஏதுமஇல்டல.
வீட்டில்இருந்தால்நாமஅன்றாடைஅலுவல்கள்என்றுபாரக்கமவிஷயங்கள்எதுவுவமைசசய்யவவண்டியதில்டல.
முழுக்கமுழுக்கநீங்கள்உருவாக்கநிடனக்கமபடடைப்பில்உங்கள்மைனடதச்சசலுத்தமுடியும.அதற்காகவயாசிக்க
முடியும,எழுதமுடியும.ஆகமுழுவநரமநீங்கள்ஒருபடடைப்பமைனநிடலயிவலவயஇருப்பதுஎன்பதுஅற்பதமைான
அனுபவம.வநரமமுழுக்கஅதற்காகவவசகாடக்கமகாரணத்தால்எதிரபாரத்தடதவிடைவமைலானதாகஒருபடடைப்டப
உருவாக்கமுடியும.நிடறயப்பக்கங்கடளஎழுதமுடியும.அதற்கானவாய்ப்பக்கடளஅந்தசரசிடைன்ஸஅனுபவம
தருகிறது.

இன்சனான்றுசரசிடைன்ஸயில்பலஎழுத்தாளரகள்வந்துதங்ககிறாரகள்.சிலவற்றல்எழுத்தாளரகள்சந்தித்துப்
பழகவதற்கானசபாதுவநரமஒதுக்கவாரகள்.மைற்றவநரங்களல்அவரகள்ஒருவடரஒருவரபணிகளல்சதாந்தரவு
சசய்துசகாள்ளக்கூடைாதுஎன்பதால்.அவரகள்எழுதுமமுடற,கருடவத்வதரந்சதடப்பது,அதற்கப்படமசிரமைங்கள்
வபான்றஅனுபவப்பகிரவுகள்பயன்படவதாய்இருக்கம.

186.சிறுகடதத்சதாகதிகடளவிடைநாவல்கள்அதிகமஎழுதியிருப்படதப்பற்றயஒருவகள்விக்க“ஒருசிறுகடதஅல்லது
கவிடதடயஒருநாவலுக்கஇடணயாகக்கருதுகிவறன்”என்றுசசால்லயுள்ளீரகள்சிந்டத,வநரம,உடழப்பஎன்ற
மூன்றுஅடிப்படடையிவலனுமநாவல்சிறுகடத,கவிடதடயவிடைசிரமைமைானது.200கவிடதகடளசிலமைாதங்களல்
எழுதினீரகள்,அப்படி200நாவல்எழுதமுடியாவத?

அதுஎழுதமுடியாதுதான்.ஆனால்சிறுகடதஎழுதுவதுஎன்பதுவமைசராமபக்கடினமைானவிஷயமதான்.சிறுகடதக்க
சராமபச்சசறவானஒருவடிவம,அதற்கஉட்பட்டஎழுதுவதுஎன்பதுசிக்கலானது.

187.தமிழமின்னிதழின்சபருமைாள்முருகன்சிறப்பிதழஒன்றடரஆண்டகள்முன்சவளயானவபாதுஎல்வலாடரயும
வபால்நீங்கள்மீண்டமஎழுதவரவவண்டமஎன்றவகாரிக்டகடயநமமின்னஞ்சல்உடரயாடைலல்முன்டவத்வதன்.
அதற்க“இப்வபாதுநிதானமைாகப்பாரக்கமவபாதுநிடறயவவஎழுதிஇருப்பதுசதரிகிறது.ஆகவவஎழுதியதுவபாதும
என்றுமவதான்றுகிறது”என்றுசசான்னீரகள்.இப்வபாதுமஅப்படிநிடனக்கிறீரகளா?(முன்பபதாடகமின்னிதழுக்க
அளத்தவபட்டியில்“நிடறவுஏற்பட்டவிடைக்கூடைாதுஎன்வறநிடனக்கிவறன்”என்றுகறப்பிட்டிருந்தரகள்.)

அப்வபாதுவபாதுமஎன்றுவதான்றயதுஉண்டமைதான்.மைறுபடியுமவகாடழயின்பாடைல்கள்இசதல்லாமஎழுதிவனன்.
காரல்மைாரக்ஸ்சசான்னதுமைாதிரிபட்டப்பூச்சிகூடகட்டவதுஎன்பதுஅதன்இயல்ப.அந்தஇயல்பஎங்கிருந்துவந்தது
என்றுநாமசசால்லமுடியாது.அதுவபாலத்தான்படடைப்பஎன்பதும.அதனால்அதுஎன்இயல்பாகமைாறப்வபாய்
விட்டைதுஎன்படதஎன்னால்இப்வபாதுஉணரமுடிகிறது.எழுதுவடதஅவ்வளவுசுலபத்தில்என்னால்விட்டவிடை
முடியாதுஎன்றுதான்நிடனக்கிவறன்.

188.கருத்துச்சுதந்திரத்துக்கப்பிரச்சடனவருமவபாதுஎழுத்தாளரகள்வதசத்டதவிட்டசவளவயறுவர.சல்மைான்ருஷ்டி,
எமஎஃப்ஹுடசன்,தஸ்லமைாநஸ்ரின்எனப்பலஉதாரணங்கள்சசால்லலாம.கமைல்ஹாசன்கூடைவிஸ்வரூவம
திடரப்படைசவளயீட்டப்பிரச்சடனயில்“நாட்டடைவிட்டப்வபாவடதத்தவிரவவறுவழியில்டல”என்றுகறப்பிட்டைார.
மைாசதாருபாகன்பிரச்சடனயின்எத்தருணத்திலாவதுநாட்டடைவிட்டசவளவயறவவறுநாட்டில்கடிவயறவிடைலாம
எனத்வதான்றயிருக்கிறதா?

அப்படிஎல்லாமவதான்றவில்டல.

189.உங்கள்அடடைப்டபஉடடைத்தபடடைப்ப‘ஆயிரமைாயிரம’கவிடதஎன்படதப்பதிவுசசய்திருக்கிறீரகள்.அந்தக்
கவிடதஎழுதியமைனநிடலயிலருந்துஇன்றுசவகதூரமவந்துவிட்டீரகள்என்படதப்பாரக்கிவறன்.உயரநீதிமைன்றத்
தரப்ப,வகாடழயின்பாடைல்கள்,பூனாச்சிநாவல்,மைற்றநூல்கள்மைறுபதிப்ப,தடைமவநரகாணல்,இப்வபாதுதமிழ
மின்னிதழவநரகாணல்என்றுபடழயஇயல்டபவநாக்கியபலநகரவுகள்.இன்றுஅக்கவிடதடயஎழுதினால்
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“ஆயிரமைாயிரமவழிகள்ஆயிரமைாயிரமஅடடைப்பகள்”என்றவரிடசடயமைாற்ற“ஆயிரமைாயிரமஅடடைப்பகள்
ஆயிரமைாயிரமவழிகள்”என்றுஎழுதுவீரகள்எனநமபகிவறன்.

(சிரிக்கிறார.)இருக்கலாம.

190.Warm-upசசய்துசதாடைங்கியதுவபால்cool-downசசய்யுமவகள்விஒன்றுடைவனமுடித்துக்சகாள்வவாம.பதிதாய்
எழுதுபவரகளுக்கஎன்னசசால்லவிருமபகிறீரகள்?

எல்வலாருமசசால்வதுமைாதிரிதான்.நிடறயவாசியுங்கள்;கடறவாகஎழுதுங்கள்!

191.“வபசறவாயுமதிங்கறவாயுமஒன்னுதான்.ஆனாலுமஎல்லாத்தயுமவபசீரமுடியுமைா?இல்ல,எல்லாத்டதயுமதின்னர
முடியுமைா?”என்பதுவபால்சகாங்கவட்டைாரமைணமகமைழுமவசனங்கள்பூனாச்சிநாவலல்ஆங்காங்வகஉண்ட.
அப்பகதிமைக்கள்நிடனப்பஎன்னவவாஆனால்உங்கள்மைனடதஅந்தமைண்ணிலருந்துபிரிக்கமுடியாதுவபால!நீங்கள்
அசுரவலாகமநாடினாலுமஉங்கள்மைனமசகாங்கமைண்ணிவலவயதான்கிடைந்துதுடிக்கிறது!நீங்கள்சசால்லவிட்டீரகள்
“இனிவமைல்படழயசபருமைாள்முருகன்இல்டல”என்று.ஆனால்வாசகஎதிரபாரப்பஎன்பதுநீங்கள்படழய
சுதந்திரத்துடைன்,அவதபடடைப்பமுடனப்படைன்சசயல்படைவவண்டமஎன்பதுதான்.அதற்கவாழத்துகிவறன்!

(சிரிக்கிறார.)சராமபநன்ற.உங்கள்விருப்பத்டதநிடறவவற்றுவவாம.

***

படகப்படைங்கள்நன்ற:சமீரஜேனா(ஹிந்துஸ்தான்டடைமஸ்),பிபிஸ,விஜேய்(பத்திரிக்டகயாளர)
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சபாங்கப்பாடன
நரசிம

"தன்டனஇடளஞன்எனக்கடடைசியாகநமபியசபாழுதுஇருந்தநாகரீகங்கடளவயதன்வாழநாளன்இறுதிவடர
கடடைபிடிக்கிறான்ஆண்.”என்றமுரளக்கண்ணனின்ட்வீட்நிடனவிற்கவந்ததுராமைகிட்டசாடரப்பாரத்தமைாத்திரத்தில்.
சசதுக்கிச்சசதுக்கிசமைல்லயவகாடவபால்ஆக்கியமீடச.வகாட்டின்நுனிகடளமூக்கிற்கள்நுடழத்தசாதுரயமஎன
லட்சியநடிகரஎஸ்எஸ்ஆரின்பிரதியில்இருந்தார.

மைடழ.அடதமைடழஎன்றுசசால்லவிடைமுடியாது.சிறுதூறல்.ஓவியத்தற்றல்வபால்,பட்டவவட்டியில்இருந்துபிரிந்த
சவள்ளக்கமபிகள்வபால்தூறல்.சதருவில்நடைந்துசகாண்டிருந்தஓரிருவரதடைதடைசவனஓட்டைமுமநடடையுமைாய்
கடைந்தனர.எதிரவீட்டகற்பகமமைாடியில்இருந்துகாய்ந்துமகாயாமைல்கிடைந்ததுணிகடளஅள்ளநுகரந்துபாரத்துக்
சகாண்வடைஉள்வளஓடினாள்.

நானுமராமைகிட்டசாருமஅமைரந்திருந்ததிண்டணயில்சாரல்பட்டஓதமபகத்துவங்கியது.அவரஅமைரந்தவாக்கில்
வலசாகப்பின்வாங்கிவசதியாகசுவற்றல்சாய்ந்துஅமைரந்துசகாண்டைார.எனக்கநடனயப்பிடித்திருந்தது,அதனால்
அப்படிவயதிண்டணயின்விளமபில்அமைரந்திருந்வதன்.ஒருமுடறதடலடயநீட்டித்சதருடவப்பாரத்வதன்.
இருபக்கமுமபடிகள்,வமைற்கூடரஇறங்கியஸ்லாப்பகள்,அதன்வழிவயவலசாகவடியுமமைடழநீர.ஆள்நடைமைாட்டைம
இல்டல.மைஞ்சள்பூத்தவீதிரமமியமைாய்இருந்தது.

“மைாரகழிப்பனிமைச்சப்சபாளக்கமைாம,ஆனாஒவ்சவாருவருசமுமயாராவதுஒருமைனுஷனப்சபாளந்துருது,இல்லயா?”
-ராமைகிட்டசாரஎப்வபாதுமநிறுத்திநிதானமைாய்ப்வபசுவார.

“ஆமைாசார.”

“ம.என்னபண்ணப்வபாறஅடத்து?ஒங்கஅப்பாவசபரியாரபஸ்ஸ்டைாண்டபக்கமபாரத்வதவன?”

“ஆமைாசார.அவருசடைய்லசாயந்தரமமீனாட்சியமமைன்வகாயில்ஆடிவீதிலஒக்காந்துட்டவருவாரு.ரிட்டையரட்டலஃப்,
நிடறயஃப்சரண்ட்ஸ்அங்கஅவருக்க.”

“கட்கட்.எப்பிடிக்கல்யாணமபண்ணாமைவலஇருந்துரலாவமைா,அவதமைாதிரிவவடலவயபாரக்காமைஇருந்துரலாம.
ஆனாகல்யாணமபண்ணி,அப்பறமதனியாஇருக்கறதவிடைகஷ்டைம,வாழக்டகலமுக்கால்வாசியஆபிஸ்ல
சதாடலச்சுட்ட,அதுக்கஅப்பறமவவடலக்கப்வபாகாமைகாலமதள்ளுறது.”

நாங்கள்வபசிக்சகாண்டிருக்கமவபாதுஅப்பாஉள்வளஇருந்துதிண்டணக்கவந்தவர,

“உள்ளவந்துஒக்காந்துவபசுங்கராமைகிட்ட,மைடழல…ஏன்டைாஉள்ளகூப்படைமைாட்டியா?இதசயல்லாமைா
சசால்லத்தருவாங்க?ஏன்சாரவநத்துசசண்ட்ரல்பஸ்ஸ்டைாண்ட்லபாரத்வதவன,சபாங்கல்பரச்வசஸா?”

“இருக்கட்டமசார.ஒடைமபகளுந்துவபாகதுஇங்கநின்னா.சுமமைாஒருரவுண்டவபாய்ட்டவந்வதன்டைவுனுக்க.”

அப்பாதடலடயநன்றாகசவளவயநீட்டி,வாடனப்பாரத்து,“நல்லாஇருட்டிக்கிட்டவருது.ஒருஅடிஅடிச்சுட்டத்தான்
வபாகமவபால!”

மீண்டமஉள்வளவபாய்விட்டைார.ராமைகிட்டசாரஇப்வபாதுதிண்டணயின்விளமபிற்கவந்துஎன்அருகில்அமைரந்து
மைடழச்சாரடலமுழுவதுமைாகத்தன்வமைல்வாங்கமவிதமஅமைரந்துசகாண்டைார.

“பாரத்தியா,இப்பிடித்தான்சகாஞ்சமவபருசபரியாரபஸ்ஸ்டைாண்ட்னுசசால்லமைாட்டைாங்க,அவங்களுக்கஅது
சசண்ட்ரல்பஸ்ஸ்டைாண்ட்தான்.அண்ணாபஸ்ஸ்டைாண்டடையுமகசலக்ட்டைரஆபிஸ்வனஓட்டிருவாங்க.மைடழக்கிகூடை
அரசியல்பக்கமஒதுங்காதவங்கஒடைமபலகூடைஇப்பிடித்தன்டனயறயாமைஒருஅரசியல்ஊறப்வபாய்க்சகடைக்கம
ஒவ்சவாருத்தருக்கள்ளயும.அதான்அரசியல்.”

ராமைகிட்டசாரகசலக்ட்டைரஆபிஸல்வவடலபாரத்துசசன்றஆண்டஓய்வுசபற்றவர.ஆனால்பாரக்கஐமபதுவயது
வபால்சற்றுதிடைகாத்திரமைாய்இருப்பார.நான்கஃப்லட்டகள்டவத்தவபண்ட்,சவள்டளமுழுக்டகச்சட்டடை.அடத
முழங்டகவடரசுருட்டிவிட்டிருப்பார.ஆம,மைடிப்பல்ல,சுருட்டைல்.ஒருசாயலுக்கசஜேமினிவபாலவுமசதரியும
உடைல்வாக.

திண்டணயில்சாய்த்துடவக்கப்பட்டிருந்தகருமபக்கட்டடைப்பாரத்து,“ஒன்னுஅமபதுரூவாயா?”
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“நூறு”

“என்னடைாசசால்ற?ஹும.அடத்துநூறுரூவாவநாட்டமசசல்லாதுன்னுசசால்லட்டைாதரந்ததுகத.இமபட்டஅரிசியக்
கடத்துசரண்டகருமபவாங்கவறன்னுபண்டைமைாற்றுக்கப்வபாயிரவவண்டியதுதான்.”

நான்பதில்ஏதுமசசால்லாமைல்வானமஇருட்டிக்சகாண்டவருவடதவவடிக்டகப்பாரக்கத்துவங்கிவனன்.
திமுதிமுசவனகருவமைகங்கள்எங்கிருந்வதாசநடஞ்சாணாகஇறங்கிக்சகாண்டிருந்தன.

“சபாங்கல்தான்டைாநமமைமைண்ணுக்கானபண்டிக.உழுதவயலுக்கநன்ற,ஒழச்சமைாட்டக்கநன்ற,உசுவராடைவிட்டவச்ச
இயற்டகக்கநன்றன்னுநன்றசசால்றபண்பாட்டப்பண்டிடகடைாஇது.சகாஞ்சமசகாஞ்சமைாஎல்லாத்டதயும
விட்டட்வடைாம.ஆமைாஇந்தவருசமைாச்சுமஜேல்லக்கட்டஇருக்காமைா?”

“இருக்காதுவபால,கசரக்ட்டதானசார?பாவமஊவரமைாட்டவமைலவிழுந்துசாகடிக்கிறதுவிடளயாட்டைா?”

முகத்டதவமைல்வநாக்கிக்காட்டி,கன்னமகறுக்கி,மைடழநீடரமுகத்தில்வாங்கினார,கண்கள்மூடி.

“அப்பிடிஇல்லடைாஇவவன,ஒருஇனத்தஅழிக்கஅவதாடைசமைாழியஅழிச்சாப்வபாதும.அப்பிடித்தான்இதுவும.ஆயிரம
வருசமைாஇருக்கறவிசயங்களஅழிக்கிறதுசபருசா?இந்தாஎவவனாசவய்யில்லசுத்துறவியாவாரிசசத்தவடைம
ஒக்காந்துட்டப்வபாவாவனனுதிண்டணடயக்கட்டைச்சசால்லக்கடத்தாவன,வகட்டீங்களா?இப்பஅடரஅடிஎக்ஸ்ட்ரா
இருந்தாக்கூடைமைறச்சுக்கட்டிவாடைடகக்கவிட்டரறான்…”

மைடழவலுக்கத்துவங்கிஇருந்தது.இருவருமஎழுந்துசற்றுஉள்ளாரநின்றுசகாண்வடைாம.இப்வபாதுசதருவவாரங்களல்
நீரசுழித்துஅடித்துக்சகாண்டஓடைத்துவங்கிஇருந்தது.டபப்வழிவயவமைவலஇருந்துவிழுமநீரபள்ளம
ஏற்படத்திவிடமஎனஅங்வகஒருகல்டலடவத்திருந்தாரஎதிரவீட்டஆறுமுகம.

“ஜேல்லக்கட்டைஒழிச்சாமைாடகஅழிஞ்சுருமைான்னுவகட்கறான்.அழிஞ்சுதான்வபாகம.ஒன்வனாடைமுக்கியமைான
வதடவடயஇல்லாமைஆக்கிட்டைாஅதுதானாஅழிஞ்சுரும.சமைாவதாமைாட்டைஅழி,அப்பறமஅதுசமபந்தப்பட்டைசதாழில
அழி,அப்பிடிவயஅழியவவண்டியதுதான்.சபாங்கல்னாசதருஇப்பிடியாஇருக்கம.வராட்டைஅடைச்சு,வரிடசயா
சபாங்கல்டவப்பாங்கஒருஆள்விடைாமை.அசதல்லாமஒருகாலம.”

ராமைகிட்டசாரடகடயமைாரபக்கக்கறுக்காகக்கட்டிக்சகாண்டமைடழடயப்பாரத்துக்சகாண்டிருந்தார.

*

வலசாகத்தூறத்துவங்கியதும,நடனந்துபிசுபிசுத்துப்வபானமைண்டைசவல்லக்கட்டிகடளஎடத்துக்சகாண்டவீட்டிற்கள்
ஓடினாள்வபாதுமசபாண்ணு.

ஜேல்ஜேல்எனசசவிவயாயாமைல்சத்தம.அவள்வீட்டடைத்தாண்டித்தான்ஊருணி.அங்கதான்மைாட்டடைக்களப்பாட்டி,கலர
சபாடிதடைவிசிங்காரிப்பாரகள்.சபாங்கல்வந்துவிட்டைால்அதுவடரபிய்யூரிணிஎனமுகஞ்சுழித்தவரகள்கூடைஅந்த
ஊருணிக்கடரமைரத்தடிவயகதிஎன்றுகிடைப்பாரகள்.பசுமைாடகள்ஒருபக்கம,எருதுகள்ஒருபக்கமஎன்றால்,
ஜேல்லக்கட்டக்காடளகளுக்சகன்றுசற்றுத்தள்ளதனியாய்ஒருஇடைமஒதுக்கிக்சகாடத்துவிடவாரகள்.ஜேல்லக்கட்டக்
காடளடயநீருக்கள்இறக்கிஏற்றுவவதஒருதிருவிழாவபாலருக்கம.நீடரச்சிதறடித்துஇறங்கமகாடளகள்நீருக்கள்
ஒருசுழற்றுசுழற்றகலவரப்படத்துவதுசிறுவரகளுக்கவவடிக்டகப்சபாருள்.இடளஞரகள்வாய்ஓயாமைல்க்சரக்,ஓய்,
பப்ப்ப்வபான்றசப்தங்கள்எழுப்பியவண்ணமஇருப்பர.ஒவ்சவாருசத்த்தமுமஒருகட்டைடள.கழூஉக்கற.

பிய்யூருணிடயச்சுற்றலுமதிடீரக்கடடைகள்முடளத்துவிடம.கலரசபாடிகள்.துண்டகள்.சிறுசபயிண்ட்டைப்பாக்கள்
(டூப்ளவகட்),சசளக்காரம,கற்றாடழநார,கலரரிப்பன்கள்எனச்சகலமுமசிறுஸ்டூலல்டவத்துவிற்றுக்சகாண்டிருக்க,
களுகளுசவனகளத்துவருமமைாடகளுக்கச்சுடைச்சுடைஇந்தஅலங்காரங்கள்நடடைசபறும.நீரும,வசறும,வண்ணப்
சபாடிகளுமமைாட்டச்சாணமுமகலந்துகட்டியவாசமுமவண்ணமுமபாரக்கப்பாரக்க,சபாங்கல்வந்துவிடம
ஊருக்கள்.

வபாதுமசபாண்ணுதன்மைகனின்அழுடகடயஅடைக்கமைாட்டைாமைல்அவடனத்தூக்கிஇடப்பில்டவத்துக்சகாண்ட
வவடிக்டகக்காட்டைஊருணிக்கவந்தாள்.இடப்பில்இருந்தகழந்டத,மைாடகடளப்பாரத்தஆவலல்சற்றுஉந்திஎழ,
பின்வனாக்கிவில்லாய்வடளந்தகழந்டதடயபிடிக்கத்தடமைாறயடதப்பாரத்தராமைகிருஷ்ணன்ஓடிப்வபாய்ப்
பிடித்தான்.

“ஏமமைா,பாரத்துதூக்கவியா,மைாடகண்டககறுக்கமைறுக்கஓடிக்கிட்டஇருக்கறஎடைத்துல...”
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”வதங்க்ஸ்ங்க.”

“பரவால்லங்க.ஊருபிடிச்சுப்வபாச்சா?ஒங்கஊருமைாதிரிசகாஞ்சமைாச்சுமஇருக்கா?”

அவள்பதில்சசால்லத்தயங்கிச்சுற்றுமமுற்றுமபாரக்க,திமிறுமமைாட்டடைப்பிடித்துக்சகாண்டிருந்தஇடளஞரகள்
இவடளயுமராமைகிருஷ்ணடனயுமபாரதுக்சகாண்வடைதங்கள்வவடலகடளப்பாரப்பதுபரிந்தது.பதில்சசால்லும
பாணியில்சமைல்லத்தடலடயஆட்டிவிட்ட,கழந்டதடயசரியாகஇடப்பில்அமைரத்திக்சகாண்ட,அங்கிருந்து
விடபட்டஊருணியின்பக்கவாட்டிற்கப்வபாய்விட்டைாள்.

ராமைகிருஷ்ணன்சஜேரஸடயநடமுதுகில்வலசாகக்கத்த,அதுசிலரத்தபடிஊருணிக்கள்இறங்கியது.

“ஏமப்பாராமைகிட்ட,நீதான்சரக்காரஉத்திவயாகத்துக்கவபாயிட்டிவயஇன்னுமமைாட்டையுமமைசுத்தயுமபிடிச்சுக்கிட்ட
திரியுற,ஒந்தமபிதான்வருவாவன,விடைவவண்டியதுதான!”

ராமைகிருஷ்ணனின்பாரடவமுழுதுமவபாதுமசபாண்ணுவின்வமைல்இருந்தது

“அதுசரி,சரக்காரவவடலக்கப்வபாய்ட்டைாஅமபட்டமமைறந்துருமைாஎன்ன?”

எங்கிருந்வதாவந்தடிராக்ட்டைரின்பின்வண்டிமுழுக்கக்கருமபக்கட்டகள்.ஊருணிடயத்தாண்டிநிறுத்திவிட்ட,கட்டடை
இறக்கினாரகள்.கூட்டைமகமியத்துவங்கியது.

“வதன்கணக்காஇருக்கமநமமைவதாட்டைத்துச்சாறு,அள்ளக்க…வதாட்டைத்துஅயிட்டைம.”

கருமபவிற்பவனின்உடைலல்கருமபவாடடைஜிவ்சவன்றுஅடித்தது.மைாட்டடைகத்துக்கல்லல்கட்டியராமைகிருஷ்ணன்,
ஒருசபரியகட்டைாகவாங்கினான்.

“என்னய்யாஇமபட்டஇமபட்டைாகனுசகடைக்க,நல்லாநீளக்கனுக்கருமபாஎடைப்பா.”

“கடிச்சுப்பாருண்வண,அப்பறமசசால்லு.”

“நல்லகருமபாஇருந்தாத்தான்ஒங்கூரலவயசவலவபாயிருக்கவமைய்யா.”

“அதஏண்வணவகட்கற,எமசியாருசசத்துபத்துநாள்த்தான்ஆகதுண்டஎங்கூரலஎவனுமசபாங்கவலசகாண்டைாடை
மைாட்டைாய்ங்களாம,என்னத்தச்சசால்ல?சவரசாஎட.”

கட்டக்கருமடபஎடத்தவன்,சுற்றுமமுற்றுமபாரத்து,அங்வகவபாதுமசபாண்ணுநிற்க,வநராகச்சசன்றுஅவளடைம
இரண்டகருமடபக்சகாடத்தான்.

“இந்தாங்க.”

அவள்உடைவனபாமபகடித்ததுவபால்பதறப்பின்வாங்கினாள்.

“அய்வயாவவணாங்க,நீங்கஏன்எங்கிட்டைவயவந்துவந்துவபசுறீங்க,ப்ளீஸ்,வபாங்க.”

அவள்இடப்பில்இருந்தகழந்டதகருமடபவநாக்கித்தாவஎத்தனிக்க,அவள்பட்சடைனஅதன்டககடளத்தட்டி
சநட்டிமுறத்துத்திருமபினாள்.கழந்டததிருமபித்திருமபிக்கருமடபவயபாரத்துக்சகாண்டவபானது.

*

சாணமவபாட்டசமைாழுகிஇறுகியவாசல்களல்வரிடசயாய்மூன்றுகருமபகடளமுக்வகாணமைாய்நிறுத்தி,கல்
அடப்பகடளடவத்து,வரிடசயாய்சபாங்கல்பாடனடவத்திருந்தாரகள்சதருவில்.பாடனடயமைஞ்சள்கிழங்கத்
தடளகடளக்சகாண்டகட்டியிருந்ததுஅடப்பிற்கஒருதிருவிழாஅந்தஸ்த்டதப்சபற்றுத்தந்திருந்தது.கலரக்
வகாலங்கள்.வடளந்தகருமபக்வகாலங்கள்,சபாங்கப்பாடனயில்இருந்துசபாங்கல்வழியுமவகாலங்கள்எனவீட்டிற்க
வீடவகாலங்கள்.

அங்காளமமைன்வகாயில்வடரசதருவின்இரண்டபக்கமுமசபாங்கல்பாடனசகாதிக்க,படகசூழந்தசதருவில்
நடைப்பதும,இளந்தாரிகள்தங்களுக்கப்பிடித்தசபண்வீட்டின்பாடனமுன்னரசமைதுவாய்நகரவதுமஓரக்கண்
சிமிட்டைல்கடளயுமபாரத்து,வலசானபன்சிரிப்வபாடகடைந்தராமைகிருஷ்ணன்,வநராய்வீட்டிற்கள்ளருந்து
எல்லாவற்டறயுமசபாட்டைலமகட்டிக்சகாண்ட,மீண்டமஊருணிவநாக்கிவிடரந்தான்.
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வநராகவபாதுமசபாண்ணுவீட்டிற்கமுன்வபாய்நின்றவன்,தயங்கிவாறு,உள்வளஎட்டிப்பாரத்தான்.

அவள்மைகன்தத்தித்தத்திஅவன்அருவகநடைந்துவரபின்னால்இருந்துஓடிவந்தவள்,கழந்டதடயஅப்படிவய
அலாக்காத்தூக்கிக்சகாண்ட,ராமைகிருஷ்ணடனநிமிரந்துபாரக்க,“இந்தாங்க,இதப்பாருங்க,நான்கலக்டைர
ஆபிஸ்லதான்வவலபாரக்கவறன்.ஒங்கபிரச்சடனசதரியும.நீங்கஇந்தஊரஒலகத்தப்பத்தில்லாமவயாசிக்காமை
வபசுங்க.நான்என்னாலமுடிஞ்சசஹல்ப்பண்வறன்னுசசால்லத்தான்வந்வதன்”

சற்றுத்சதாடலவில்சதருமுழுக்கடவத்தசபாங்கல்சபாங்க,அங்வகஎல்வலாரும“சபாங்கவலாசபாங்கல்"எனச்
சத்தமைாகக்கூவிகலடவயிட்டைதுஊருணிவடரவகட்டைது.

விரக்தியாய்ச்சிரித்தவள்,“உள்ளவாங்க.”

சின்னஞ்சிறயவீடதான்.அதுபூவலங்கத்தின்வீட,வாடைடகக்கவிட்டிருக்கிறாரகள்இவளுக்க.

“கல்யாணமஆகிநாலுவருசமைாச்சு,நல்லாப்வபாகவதன்னுநிடனச்சுக்கிட்டஇருக்கமவபாவதஅதுஎப்பிடிறீ
நிடனக்கலாமனுசபாடைனிலஅடிச்சுப்படச்சு.ப்ச்.அமபட்டஆடசயாகருவாயாகருவாயானுகூப்படவவன்அவர.
கரண்ட்டஅடிச்சு,கரிக்கட்டடையாப்வபானாரு.கட்டடைலவபாகமவபாது.எரிஞ்சதஎரிச்சபாவிநான்”

ராமைகிருஷ்ணன்அவள்அழக்கூடமஎனக்காத்திருக்க,அவள்அழவில்டல.சதாடைரந்தாள்.

“நான்வவுத்துலஇருக்கமவபாவதஇருக்கறமூணுசபாண்ணுகவபாதுமஇன்வனாருசகாழந்தஎன்னாத்துக்கன்னு
சகால்லப்பாரத்தாகளாம,தப்பிச்சுப்சபாழச்சுஇப்பிடிஆகிப்வபாச்சுசபாழப்ப.”

கழந்டதராமைகிருஷ்ணனின்காடலக்கட்டிக்சகாண்டஅண்ணாந்துபாரக்க,அவன்தூக்கிக்சகாண்டைான்.

இப்வபாதுகண்ணில்நீரவகாரத்துக்சகாண்டைதுஅவளுக்க.

“அவவனவகாட்டைாவுலவசரந்தான்,இப்பசசத்துஅடத்துசசத்தவகாட்டைாவான்னுலந்துபண்ணாங்க,அதனாலவரறப்ப
வரட்டமனுவிட்டட்வடைன்.”

“அதுக்கத்தான்வந்வதன்.அப்பிடிஎல்லாமஎவனுமவபசுனாஉள்ளவச்சுலாடைமகட்டிறலாமசதரியுமைா?சரி,விடங்க.
வபப்பரலாமகடங்க.நான்பாரத்துக்கவறன்.உங்களவவடலலவசரத்துவிடறதுஎமசபாறுப்ப.”

கழந்டதடயக்கீவழஇறக்கிவிட்ட,டசக்கிள்வகரியரில்இருந்தகருமபத்துண்டகடளசகாடத்துவிட்டகிளமபியவன்
அதன்பிறகஈபிஆபிஸ்,ஏஈஎனஅடலயாய்அடலந்தான்.தினமுமவவடலமுடித்துவநராய்ஒருஎட்டஅவள்வீட்ட
வாசலுக்கப்வபாய்த்டதரியமசசால்லவிட்ட,கழந்டதடயத்தூக்கிக்சகாண்டவீட்டிற்கப்வபாவான்.ராமைகிருஷ்ணன்
வீட்டில்முதலல்சாதாரணமைாய்எடத்துக்சகாண்டைவரகள்,சமைல்லசமைல்லஊரஒருமைாதிரிவபசுகிறதுஎனப்பத்தி
சசால்லஆரமபித்து,திட்டைத்துவங்கினாரகள்.

ராமைகிருஷ்ணனின்அமமைா,அவன்அடறயில்இருந்தபத்தகங்கடளஎல்லாமஎடத்துவீசியடித்து,“இதுகடளப்படிச்சுத்
தானஇப்பிடித்திரியுற”எனக்கத்தினார.அவன்யாடரயுமசட்டடைசசய்யவில்டல.

வபாதுமசபாண்ணுவின்வநரத்தியானகாட்டைன்படைடவகள்மிகப்பிடித்திருப்பதாகராமைகிருஷ்ணன்சசான்னஒற்டற
வாக்கியமமைட்டவமை,வவடலவிஷயமதவிரத்துஅவன்உதிரத்தஅதிகப்படியானவாரத்டத.

“இன்னிக்கஏன்வலட்ட,சராமபவவடலயா?நாங்கூடைவரமைாட்டீங்கவளான்னுநிடனச்சுபயந்துட்வடைன்.”

அவள்சகாஞ்சமசகாஞ்சமைாய்இயல்பானமைனநிடலக்கவருவடதப்பன்சிரிப்பமசசாற்களுமஉணரத்தின.

”இந்தஊருணித்தண்ணியகவனிச்சீங்களா?”

”கவனிக்கிறதா?ஒருகாலத்துலஇங்கனவயதான்சகடைப்வபன்.மைாட்டைக்களப்பாட்டிவிட்ட,இந்தமைரத்துலஒக்காந்தா,
தூக்கமஅப்பிடிவரும.”

“அதுஇல்ல.யாருவமைஇல்லாதப்ப,இந்தமைத்தியானத்துலஊருணித்தண்ணிக்கலரப்பாருங்க.பச்டசயுமஇல்லாமை,
சவள்டளயுமஇல்லாமை,சகாஞ்சமகூடைஆடைாமைஅசராமைஅப்பிடிவயநிக்கறமைாதிரி.”

ராமைகிருஷ்ணன்தரக்கமைாகக்களத்டதப்பாரத்தான்.அவள்சதாடைரந்தாள்.
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“தண்ணிதாமபாட்டக்கஇருந்தாஎமபட்டநிமமைதியாஇருக்க?”

“ஆனாஅதுக்காகபடடைக்கப்பட்டைதுஇல்டலவயதண்ணி.”

“அப்பிடீன்னுயாருசசான்னா?நீங்களாகளத்தப்பாரத்ததுமஉள்ளஇறங்கறீங்க,களக்கிறீங்க,கழுவுறீங்க,பத்தாதுன்னு
மைாட,ஆடன்னு…தண்ணிக்கன்னுஒருமைனசுஇருந்தாஎன்னபாடபடவமைா,இந்தாஇப்பமைத்தியானவநரத்துலஎப்பிடி
இருக்கபாருங்க,எசவனுமவராதங்கடைாஎங்கிட்டைக்கன்னுசசால்றமைாதிரி.”

“மம.”

ராமைகிருஷ்ணனின்உதடகளல்இமமின்மைாத்திடரஅளவுஅதிகரித்து,ஒருரீங்காராமவபால்ஒலத்தது.அதில்அவன்
தவிரமைாய்எடதவயாவயாசிப்பதுசதறத்துசவளவயறயது.

“ஒங்கண்ணுக்கஇந்தஊருணிசலனமஇல்லாமைநிமமைதியாத்சதரியுது.எங்கண்ணுக்கஇதுஅப்பிடிவயயாருவமை
இல்லாமைஇப்பிடித்தனியாக்சகடைந்துஆவியாகவறவனடைான்னுஇல்லசதரியுது.”

“ஆங்,சதரியுமசதரியும.”

அவன்வதாள்ப்பட்டடையில்அடிக்கமபாவடனயில்தன்உள்ளங்டகயால்ஒற்றஎடத்தாள்.விடளயாடிக்சகாண்டிருந்த
சந்தனமைாரிசிரித்துக்சகாண்வடைடககடளவிரித்தான்.தன்னியல்பாய்த்தூக்கிக்சகாண்டைாள்.

அவள்இடப்பில்ஏறயவன்தாவிராமைகிருஷ்ணனின்முடிடயப்பிடித்துஇழுத்தான்.

பலத்தகாற்றுக்கஅடசந்துசகாடத்தபளயமைரமபூமபிஞ்சுகடளஉதிரத்தது.பூவிழுந்தஅதிரவில்ஊருணியில்
சின்னஞ்சிறுசலனமவட்டைவட்டைமைாய்ப்சபருகியது.அவன்டசக்கிடளச்சாய்த்துஉருட்டிக்சகாண்வடைநடைக்க,
அவனுக்கப்பக்கவாட்டில்கழந்டதடயத்தூக்கிக்சகாண்டவபாதுமசபாண்ணுநடைந்தாள்.அவள்தடலயில்சதாக்கி
நின்றஒருபளயமபிஞ்டசஎடக்கச்சசால்லராமைகிருஷ்ணன்டசடகயில்உணரத்தினான்.பரியாமைல்விழித்தவடளப்
பாரத்துச்சிரித்துக்சகாண்வடை,பிஞ்டசஅவள்தடலயில்இருந்துஇழுத்தான்.அவள்பின்னால்விலக,ஒருநீளமைான
முடிவயாடஇவன்டகக்கவந்ததுபிஞ்சு.

விடமுடறயின்சலனமைற்றமைதியவநரங்களல்ஊருணிக்கடரயின்மைரநிழல்ராமைகிருஷ்ணனுக்காகவும
வபாதுமசபாண்ணிற்காகவுமகாத்திருக்கத்துவங்கின.

அப்படியானஒருமைதியவநரத்தில்தான்இப்படிக்வகட்டைாள்வபாதுமசபாண்ணு.

”நீங்ககவடைசிவடரக்கமஇப்பிடிவயஇருப்பீங்கன்னுநமபவறன்.”

“எப்பிடி?”

“இல்ல,வவலவந்ததும,சரிநமமைகடைடமைமுடிஞ்சதுன்னுஇங்கவராமைவலஇருந்துடைமைாட்டீங்கவள?”

“அடை,வவலவரட்டமசமைாதல்ல,எல்லாமஒருவழியாசரிஆகிடச்சு,அவனகமைாஇந்தடிசமபருக்கள்ளவந்துரும.
அவடையப்பா,ஒருவருசமலப்பராஇழுத்துட்டைாய்ங்கவள!”

ராமைகிருஷ்ணன்சபருமூச்வசாடசசான்னான்.

“அப்பறம,கவடைசிவடரக்கமஇவதமைாதிரிஒருஃப்சரண்டைாமைட்டமஇருப்பீங்கதான,அதுஇதுன்னுஎங்கிட்டைவவற
எதுவுமஎதிரபாரத்திரமைாட்டீங்கவள?”

“அடைச்வச,அசதல்லாமஇல்ல.ஆனாஅப்பிடிஎனக்கஏதாவதுஆடசவந்தா,இந்தகழந்டதயகடக்கறசாக்கலடக
படறதுமைாதிரில்லாமபண்ணமைாட்வடைன்,வநராவகட்வபன்,கல்யாணமபண்ணிக்கிறீங்களானு.”

சசால்லவிட்டசிரித்தான்.அவள்முகத்தில்எவ்விதச்சலனமுமஇல்டல.

ஊருணியின்பாசிபடைரந்தபச்டசவண்ணத்தின்மீதுகாற்றுஉரசியதில்நீரப்பரப்பவலசாய்அசங்கியது.உதட்வடைாரத்தில்
சமைல்லதாய்ஒருமைாற்றமநிகழத்தினாள்.
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அவன்அப்படிச்சசான்னதுமிகப்சபரியதவறுஎன்படதராமைகிருஷ்ணன்உணரந்திருக்கவில்டல,மைறுநாள்அவள்வீட
பூட்டிஇருந்தடதப்பாரக்கமவடர.அதன்பிறகஒருவாரமஅவனுக்கத்சதரிந்தஅவள்பற்றயவிவரங்கடளக்சகாண்ட
வதடியஎவ்விடைத்திலுமஅவள்இல்டல.

வபாதுமசபாண்ணுடவராமைகிருஷ்ணன்ஒருவபாதுமகாதலத்திருக்கவில்டல.அவள்மீதுகாமைமுமஇருந்ததாகப்
படைவில்டலஅவனுக்க.ஆனால்அந்தஒருவாரமஎடதவயாஇழந்ததுவபாலருந்தான்.

பூட்டியவீட்டடைப்பாரத்துப்பாரத்துச்சலத்தான்.அவள்வவடலக்கானஉத்தரவுமவந்துவிட்டைதாகஈ.பி.யில்இஞ்சினியர
சசால்லஅலுத்துவிட்டைார.

*

சபாங்கல்நாள்.சரியாய்ஒருவருடைமஆகிவிட்டைது.வபானசபாங்கலல்நடைந்தவிசயங்கள்வநற்றுநடைந்ததுவபால்
இருந்ததுராமைகிருஷ்ணனுக்க.சதருவில்சபாங்கல்டவக்ககற்கடளப்பரட்டிக்சகாண்டிருந்தாரகள்.

படகசூழ,வபாதுமசபாண்ணுசதருவழிவயநடைந்துவந்தாள்.சந்தனமைாரிஉடைன்வந்துசகாண்டிருந்தான்.

கண்கடளக்கசக்கிப்பாரத்தராமைகிருஷ்ணனுக்கஎல்லாமுமமைலரந்தது.ஓடிப்வபானான்அவள்அருகில்.சிரித்துக்
சகாண்வடைடகயில்இருந்தஸ்வீட்பாக்சகட்டடைக்சகாடத்தாள்.வீட்டிற்கள்வரச்சசால்லஅடழத்துப்வபானான்.
சபாங்கல்டவப்படதமைறந்தசபண்கள்அவரகடளவயபாரத்துக்சகாண்டிருந்தாரகள்.

“நீங்கசசால்வீங்கவள,சபாங்கல்அப்டீங்கறதுநன்றசசால்றபண்டிடகன்னு.என்வவடலக்காகநீங்கஅடலஞ்சத
என்னாலமைறக்கமுடியல,அதான்வந்வதன்,நன்றசசால்லட்டப்வபாலாமனு.”

தன்னியல்பாய்க்கழந்டதடயத்தூக்கிக்சகாண்டைான்ராமைகிருஷ்ணன்.

“எனக்கமஉங்களப்பிடிக்கம.ஆனாஅப்பறமஎன்னமைாதிரிஇப்பிடிஆதரவுஇல்லாதஆளுங்களுக்கசஹல்ப்பண்ண
நாளபின்னயாரவீட்லயுமவிடைவவமைாட்டைாங்க,நாமைளுமஅந்தத்தப்பபண்ணவவணாவமைன்னுவதாணுச்சு.அதான்,நீங்க
கல்யாணமபண்ணிசராமபவருசமநல்லாஇருக்கணும.”

ராமைகிருஷ்ணனின்அண்ணி,இடலயில்சுடைச்சுடைசக்கடரப்சபாங்கடலக்சகாண்டவந்துஅவனிடைமசகாடக்க,அடத
வாங்கிஅவளடைமநீட்டினான்.சூடசபாறுக்க,ஊதிஊதிஅமிரதமவபால்உண்டைாள்.

*

மைடழஓய்ந்து,மீண்டமதூறல்விழத்துவங்கிஇருந்தது.சதருசவல்லாமநீரஅடித்துக்சகாண்டஓடியது.

“சரிப்பா,நான்சகளமபவறன்.டபயன்சாப்படைாமைசவயிட்பண்ணுவான்.”

சசான்னராமைகிட்டசார,டகடயஒருமுடறசவளவயநீட்டி,மைடழயின்அளடவப்பாரத்து,உதட்டடைப்பிதுக்கி,“நிக்கிற
மைாதிரிசதரியலவய!"என்றுசசால்லக்சகாண்வடைநடைக்கத்துவங்கினார.

அப்பாசசால்வதுவபால்பரட்சிஎல்லாமவபருக்கத்தான்வபால,பாவமஅப்சபண்என்றுவதான்றயது.

“வபாய்ட்டைாரா,அவவராடைவபசிபரட்சி,சபாங்கல்னுவபாய்றாதடைா,நல்லவவடலலஇருந்தாரு,கல்யாணமைாகாட்சியா?
யாவராஒருசபாமபளவயாடைமைகனஎடத்துவளரக்கவறன்னுகாலத்தஓட்டிட்டைாரு,பாவம.”

ஒருகணமதான்.சுரீசரன்றுஏவதாஉடறத்தது.

அப்பாடவஒதுக்கித்தள்ளவிட்ட,அவருக்கப்பின்னால்இருந்தகடடைடயஎடத்துக்சகாண்டசதருவில்இறங்கி
ஓடிவனன்.

***
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காதலுக்கப்பிறக…
சகாற்றடவ

I

லட்சுகளத்துமுடித்துஈரத்தடலயுடைன்வர,சகாதிக்கமசாமபாரில்மைல்லத்தடழகடளக்கிள்ளப்வபாட்ட
அமைரத்தியபடிஸ்டூடலஎடத்துப்வபாட்டைான்மைதி.

“என்னலட்சுகளச்சுட்டியா?சரி,உக்காரு.”

வமைடதட்டியதன்வயிற்டறப்பிடித்தபடிசமைல்லஅமைரந்தாள்லட்சு.வஹரடிடரயடரஎடத்துஅவள்உலராக்கூந்தலன்
வமைல்சுடகாற்டறலாவகமைாகக்காட்டினான்மைதி.

“இன்டனக்கஎன்னடிஃபன்மைதி?”

“இட்லசாமபாரபா.”

“வபாதுமமைதி.சட்னிகிட்னிசயல்லாமவவண்டைாம”

“நல்லபருஷன்,நல்லசபாஞ்சாதி”என்றபடிவந்தாள்வசந்தி.

இருவருமசிரித்துக்சகாள்ள,“அமமைா”என்றபடிவசந்தியின்இடப்பிலருந்துஇறங்கிஓடினாள்காதல்.

“காதுகட்டி,இட்லசாப்பிட்டீங்களா?”எனத்தாடடைடயபிடித்துஆட்டியபடிவகட்டைாள்லட்சு.

“மமசாப்பிட்வடைமமைா.பப்பசதாட்டக்சகாடத்தாங்கஅமமூ.”

“சசல்லம”எனமுத்தமிட்டைாள்.

“கட்வகரள்.அப்பஅப்பாசசான்னபடிவயஇப்படிவிவபாடவறன்”எனஆன்சசய்தான்மைதி.

“அப்பாஹிமைாமைாரிஹிமைாமைாரி.”

“சரிசரி.”

சதாடலக்காட்சிடயமுடக்கிவிட்டமீண்டமஈரமுடிகடளசவப்பக்காற்றல்ஆடைவிட்டைான்மைதி.

“அப்பறமஎன்னடிமுடிவுபண்ணிஇருக்க?மைாசமஏழாச்சு.”

“பச்…அமமைா.”

“ஆமைாண்டி,முதல்கழந்டதக்கமஇவதமைாதிரிதான்.எட்டைாநடைந்து,பாட்டைாப்படிச்சு,உசுரவாங்காதங்கடி.”

மைதிதன்விரல்கடளலட்சுவின்முடிகளுக்கள்ஓட்டினான்.

“மமம.நல்லாஉலரந்திருச்சு”எனத்சதாங்கமவயடரச்சுருட்டிஅலமைாரியில்டவத்தான்.

“அத்டதசாப்பிடைலாம.பசிக்கது”

“எடத்துடவக்கவறன்.என்வகள்விக்கப்பதில்சசால்லுங்க?”

சிரித்தபடிதட்டகடளஎடத்துவமைடஜேயில்டவத்தான்மைதி.பாட்டிலல்தண்ணீரபிடித்துடவத்தாள்லட்சு.

“ஹிமைாமைாரிஎத்தடனதடைடவசசால்லஇருக்வகன்மைண்ணுலவிடளயாடைாதன்னு…”

“அமமைாஅமமைாஅமமூடீவில…”
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ஹாட்வபக்டகஎடத்துவமைடஜேயில்டவத்தவசந்தி“இந்தவீட்லநண்டசிண்டக்கக்கூடைநான்சதாக்க.”

மைதிசாமபாடரக்கிண்ணத்தில்ஊற்றஎடத்துவந்தான்.

“அத்டதஉக்காருங்க.”

“நீங்களுமஉக்காருங்க,மைாப்ள.”

மூவருமஅமைரந்தாரகள்.இட்லகடளஎடத்துடவத்துக்சகாண்டைாரகள்.

“அமமைா,அந்தசாமபாடரஇப்படித்தள்ளு.”

சாமபாடரஊற்றஒருவாய்டவத்தலட்சு,“இன்டனக்கசாமபாரசூப்பர!என்டிசரயினிங்வீண்வபாகல.”

“மம.அப்படியாசசால்ற?எனக்சகன்னவமைாசகாஞ்சமபளகூடைஊத்திட்டைமைாதிரிஇருக்க.”என்றான்.

“இங்கநான்என்னவபசிக்கிட்டிருக்வகன்?நீங்கஉப்பப்பளபிரச்சிடனய…”

“ஐவயா,அமமைாவடளகாப்பத்தான?வச்சுக்கவவாம.ஆனாஆளுங்க,கூட்டைம,சடைங்க,சமபிரதாயமஇசதல்லாம
வவண்டைாம.எத்தடனதடைடவசசால்றது?”

“என்னமைாப்ள?”

“அத்டத,உங்களுக்வகசதரியும.எங்களுக்கஇதுலஎல்லாமநமபிக்டகஇல்டல.வபானதடைடவவயஉங்க
திருப்திக்காகத்தான்ஒத்துக்கிட்வடைாம.”

“மைாப்ள,நான்என்னஐயரகூப்பிட்டவஹாமைமகீமைசமைல்லாமபண்ணனுமனாசசால்வறன்?அக்கமபக்கம,நமமை
சசாந்தங்கள்லசசால்லவிட்டடகநிடறயவடளயல்வபாடைச்சசால்லநல்லாவாழுறசபாமபடளங்ககிட்டைஆசி
வாங்கநிடனக்கறதுஒருகத்தமைா?”

லட்சுசாப்பிட்டஎழுந்து,தட்டடைவபசினில்வபாட்டக்டககழுவினாள்.

“என்னடி,மைடறமுகமைாடகயகழுவிட்வடைன்னுசசால்றயா?”

“டககாஞ்சிடம,பரவால்டலயா?அப்பறமஅதுதரித்திரமனுபலமபமைாட்டிவய?”

“மக்கம”எனஎழுந்தவள்தட்டடைவபாட்டக்டககழுவினாள்.

“இப்ப,நீஎதுக்கடககழுவுன?”

மைதியுமடககழுவிவந்துஆஃபீஸ்கிளமபத்வதடவயானஃடபல்கடளஎடத்துடவத்தான்.

“பிச்கூ…பச்சக்…ஹஹஹா…சஜேமஸ்சாக்வலட்பந்துடைன்ஒருபிச்கூசபாமடமைஇலவசம.”

“அமமைாஅமமைாசஜேமஸ்…அப்பா.”

“சரிகாதல்கட்டி,அப்பாஆஃபீஸ்லருந்துவருமவபாதுவாங்கிட்டவவரன்.”

உமமைாசகாடத்துடசக்கிளல்உட்காரந்துஅடறடயவட்டைமிட்டைாள்காதல்.

ரிவமைாட்டடைஎடத்துசதாடலக்காட்சியின்ஒலடயகடறத்தவசந்தி.

“ஏண்டிபள்ளதாட்சிசபாமபடளக்கநிடறமைாசமசநருங்கமவபாதுவடளயல்வபாடறதுபழங்காலத்துலஇருந்வத
இருக்க.அதுவுமைாஉங்கசகாள்டகக்கஇடிக்கது?”

“அமமைாஅதுஇடிக்கல.ஏன்வடளயல்வபாடைசசால்றாங்கன்னுஎனக்கமசதரியும.ஆனாஆளுங்களகூப்பிடறதுதான்
எனக்கபடிக்கல.இங்கஅங்கன்னுசந்தனமபூசுறதுகங்கமைத்டதசநத்திலசபயிண்ட்அடிக்கறது.இசதல்லாமஎன்னால
சகிச்சுக்கமுடியாது.”
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“அதுவுமில்லாமைநல்லாவாழந்தசபாமபள,வாழாதசபாமபடளன்னுலஸ்டவவறவபாடறீங்க.கழந்டதபிறக்காத
சபாமபடளங்கஇருந்தாமைலடின்னுகூப்பிடைமைாட்டீங்க.இசதல்லாமவதடவயாத்த?”

“மமம.அதான!எல்லாமஉங்களச்சசால்லனுமமைாப்ள.ஆமபிடளமைாதிரியாநடைந்துக்கறீங்கநீங்க?”

“ஏந்த்டத,ஆமபிடளக்கன்னுதனிநடடைஇருக்காஎன்ன?”

“மக்கம.என்னவமைாப்பா,எங்ககாலத்துலஅப்படித்தான்.சபாமபிடளங்கடபயபருஷன்பின்னநடைக்கனும
ஆமபிடளன்னாவவகவவகமைாமுன்னாலநடைக்கனும.இங்கசரண்டமஒவரமைாதிரில்லநடைக்கது.”

சிரித்தமைதி,“என்டனஅன்பாபாரத்துக்கஒருத்தரும,எந்தநடிப்பமகூச்சமுமஇல்லாமைஎன்கிட்டைஇருக்கறஅன்டபக்
காட்டைஎனக்கஒருத்தருமவதடவப்பட்டைாங்க.அவததான்உங்கசபாண்ணுக்கம.அதுக்காகத்தான்நாங்ககல்யாணம
பண்ணிக்கிட்வடைாம.நடடைபழகஇல்லத்த.”

“ஆமைாமைா.அதான்சதரியுவமைஉங்கஅன்ப,கிறுக்கஎன்னான்னு.ஏன்மைாப்ள,கூப்பிடறமைாதிரியாபள்டளக்கப்வபரு
வச்சிருக்கீங்க?”

“ஏந்த்டத?காதல்சுருக்கமைாத்தானஇருக்க!”

“ஐவயா!அந்தப்வபடரபள்ளசவளயவிடளயாடமவபாது‘காதல்,ஏய்காதல்!’னுகூப்பிட்டைாஊவரஒருமைாதிரி
பாரக்கது,மைாப்ள”

“ஏந்த்டதகாதல்ங்கறதுஅப்படிஒருசகட்டைவாரத்டதயாஎன்ன!”

லட்சுசிரித்தவளாகஎழுந்தாள்.

“என்னலட்சு?”

“ஒண்ணுமில்லப்பா,இளனிகடிக்கலாமனு”

“ஏன்என்கிட்டைவகட்டைாநான்எடத்துதரமைாட்டைனா?”

சிரித்துத்தடலயாட்டியபடிலட்சுஉட்கார,மைதிஇளநீரின்சகாண்டடைடயச்சீவினான்.

“அத்டதகாதல்னாஎன்ன?அன்பதான!அன்பன்னுவபரவச்சுக்கறதில்டலயா!அதுமைாதிரிஇதுகாதல்.அவஎங்க
காதலுக்கஅடடையாளமைாப்சபாறந்திருக்கா.எங்கவளாடைகாதல்சின்னம!”

“நல்லாவியாக்கியானமபண்றீங்க.”

“இசதன்னமைாசகாடடமையாஇருக்க?உன்வகள்விக்கத்தானபதில்சசான்னாரு.”

“ஆத்தாஉமபருஷனநான்ஒண்ணுமசசால்லலத்தா.சரி,வடளகாப்பக்கடதஎன்ன?”

“மமம.நமமைகடமபக்கடததான்.”

“அடிவயய்.”

“அமமைாஎன்பருஷனுமநீயுமஅத்டதயுமவபாட்டவிட்டைாப்வபாதும.சுமமைாஅவங்களஇவங்களன்னுகூப்பிட்ட,
வரரவங்களுக்காகதாலயவபாட,சமைட்டியவபாடமப.அப்பறமபட்டப்படைடவகட்டமப.எல்லாத்துக்கமவமைலநடக
ஸ்டைாண்டமைாதிரிவந்துநிக்கச்சசால்லுவ.”

“ஏண்டி,ஒருநாள்வபாட்டைாகடறஞ்சாவபாயிடவ?”

“என்பருஷவனா,ஏன்என்மைாமியாவராகூடைஅடதப்பத்திகவடலப்படைல.நான்ஏன்மைத்தவங்களுக்காககண்டைடதயும
மைாட்டிக்கனும?”

“அப்ப,அவங்கஒத்துக்கலன்னாஇடதசயல்லாமமைாட்டிக்கவல்ல?என்வபச்டசமைட்டம…”

“இல்ல,ஒத்துக்காமைஇருக்கறவரனாஅவருஎனக்கபருஷனாவவஆகியிருக்கமுடியாது.”
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”ஐவயாஐவயா…உன்னாலஅவருசகட்டைாரா,இல்லஅவராலநீசகட்டியா,கடைவுவள!”

“அவராலதான்நாங்கசகட்வடைாமஅத்டத.”

“இதுக்கஎன்னஎடைக்கவச்சுருக்கீங்க,மைாப்ள?”

“அவருதானஎல்லாடரயுமபடடைச்சாருன்னுசசால்றாங்க.”

“இல்லசாமி,இல்ல...உங்கசரண்டவபடரயுமசத்தியமைாஅவருபடடைக்கல.”

“அப்பஅவருபடடைக்காதவங்களுமஇந்தபூமிலபிறந்திருக்காங்கன்னுஒத்துக்கறீங்க!”

“அந்தசவள்டளத்தாடிக்காரரபடிச்சுட்டஏன்மைாப்ளஇப்படிவமபபண்றீங்க?”

“ஒருசவள்டளதாடிக்காரன்இல்லத்த,சமைாத்தமமூணுவபரு…”

“அமமூஅமமூஎனக்கப்பசிக்கது.”

“என்னடிவவணுமஎன்தங்கம”எனக்காதடலத்தூக்கினாள்வசந்தி.

“எனக்க…எனக்க…க்ரீமபிச்சிதரறயா?”

“காதல்கட்டிக்ரீமபிச்சிஅதிகமைாசாப்பிட்டைாபல்சலல்லாமசசாத்டதயாத்தான்வளரும.”

“இல்லமமைா,ஒண்வணஒண்ணு.”

“சரிசாப்பிட.உடைவனவாய்சகாப்பளக்கனும.”

“மமமசரிமமைா.”

அடக்கடளசசன்றுவசந்திபிஸ்கட்டடைஎடத்துசகாடத்தாள்.

“அமமூஇன்சனாண்ணு”எனக்கண்ணடித்துகிசுகிசுத்தாள்காதல்

“உங்கமமைாபாரத்தா…சரிஇந்தா,வாங்கிட்டஅந்தப்பக்கமைாஓடிட.”

பிஸ்கட்டடைவாங்கிக்சகாண்டஓடினாள்காதல்.

“கடடைசியாஎன்னதான்சசால்றீங்க?”

“அத்டதநமைக்கள்ளவச்சுக்கவவாம.யாடரயுமகூப்பிடைவவண்டைாம.நீங்கஅமமைாஅப்பாவபாதும.”

“என்னவமைாவபாங்க.அந்தகறுப்பச்சட்டடைக்காரன்மைட்டமஉயிவராடைஇருந்தான்,இந்வநரமநான்வநராஅவன்
வீட்டக்வகவபாயிருப்வபன்.”

டபடயஎடத்துத்தயாரசசய்துஷூவுக்கப்பாலீஸ்வபாட்டைான்மைதி.

“ஏன்யாஉனக்கசாமி,சடைங்கஇதுலஎல்லாமநமபிக்டகஇல்லன்னாநீஉன்வனாடைவச்சுக்கவவண்டியதுதான?
எதுக்கயாவமைடடைவபாட்டப்வபசி,பஸ்தகசமைல்லாமவபாட்டஎங்கவூட்டப்பள்டளங்களயுமசகடத்தனு
வகட்டிருப்வபன்.”

“அப்வபா,சாமிஇருக்க,இந்தப்பூடஜேபண்ணுங்க,மைண்வசாறுசாப்பிடங்க,அவடனத்சதாடைாதங்க,இவள
வீட்டக்கள்ளவிடைாதங்க,தட்டன்னுஅவங்கஏமமைாவமைடடைவபாட்டவபசுனாங்க?பஸ்தகசமைல்லாமவபாட்டைாங்கன்னு
அவருபதிலுக்கவகட்டிருப்பாரு.”

“நீங்கல்லாம…ச்வச…வபாடி.”
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சிரித்தமைதி,“நான்ஆஃபீஸ்கிளமபவறன்.லட்சு,நீசரஸ்ட்எட.மைறக்காமைஜேூஸ்கடி.நான்சாயந்திரமவந்தப்பறமவாக்
வபாகலாம”என்றுசசால்லக்கிளமபினான்.

“சரிடைாசசல்லம”எனலட்சுஇருடககடளவிரிக்க,அவள்வயிறுஅமுங்காதவாறுசமைன்டமையாகஅவடளக்கட்டிப்
பிடித்துஉதட்டில்முத்தமடவத்தான்மைதி.

லட்சுஇடைதுகன்னத்டததிருப்ப.ஒருசசல்லக்கடிகடித்தான்மைதிவாணன்.“ஸ்…அமமைா.”

வசந்திசிரித்துக்சகாண்டைாள்

காதலுக்கமுத்தமசகாடத்து,“டபடைாகட்டி.”

“டபப்பா.சாந்திரமசஜேமஸ்.பிச்சுக்கூ…மைறந்துடைாத.”

“பிச்சுக்கூ…”எனஐந்துவிரல்கடளக்கவித்துத்திறந்துகாட்டிவிட்டசசன்றான்மைதி.

“சரிடிநான்கழந்டதயத்தூங்கவபாட்டட்டமைாரசகட்வபாயிட்டவவரன்.”

“மமமசரிமமைா.”எனதன்அடறக்கசசன்றாள்லட்சு.

இரண்டதடலயடனகடளமுதுகிற்கமுட்டசகாடத்துசமைல்லசாய்ந்துஉட்காரந்தாள்.

‘உன்னாலஅவருசகட்டைாரா,இல்லஅவராலநீசகட்டியா…’

அமமைாவின்வகள்விஅவள்நிடனவுகடளக்கிளறயது.

II

பத்தகங்கள்அடக்கப்பட்டிருக்க,கூட்டைமகூட்டைமைாகமைக்கள்வவடிக்டகப்பாரத்துச்சசன்றனர.ஒருகடடையில்‘சபண்ஏன்
அடிடமையானாள்?’எனக்வகட்டக்டகயில்தடிவயாடபன்னடகத்தபடிஅமைரந்திருந்தாரராமைசாமி.

டைாவின்சியின்தூரிடகக்காககணக்கானபன்னடகவயாடஅமைரந்தவமைானலசாவபால்அல்லாதுஆட்டைமகாட்டிஓய்ந்த
கழந்டதயின்சிரிப்பஅது.இரண்டடககள்அந்தப்பத்தகத்டதஎடத்தன.

“ஓசாரி.நீங்களுமஎடக்கறீங்களா?”வகட்டைகரடலநிமிரந்துபாரத்தாள்வரலட்சுமி.

வாரப்படைாததடல.கறவனுடடையடவவபான்றவலசானபழுப்பநிறக்கண்கள்.அளவானமூக்க,சிறய,கரியஉதடகள்,
பூப்வபாட்டைசவள்டளச்சட்டடை,கருப்பஜீன்ஸ்,உட்லண்ட்ஷூவவாடநின்றருந்தான்.

“பரவால்லஇருக்கட்டம.நான்வவறகாபிவாங்கிக்கவறன்”என்றவள்கவுண்ட்டைடரவநாக்கிநடைந்தாள்.

“சபண்ஏன்அடிடமையானாள்?வவணும.”

“அங்கஇருக்கவமை!”

“அடதஇவருஎடத்துக்கிட்டைாரு.”

“அப்படியா!சரிஇருங்க,வவறகாபிஇருக்கான்னுபாரக்கவறன்.”

வதடியவன்,“அடைடைா!ஒருகாபிதான்இருந்திருக்க.”என்றான்.

“என்னங்கஇப்படிசசால்றீங்க?”

“சாரிவமைடைம.நாடளக்கவந்துடம.”

“பச்…நான்டநட்டஊருக்கப்வபாவறன்.சரிவிடங்க,நான்பாரத்துக்கவறன்.”

கடடைடயவிட்டசவளவயவந்துநடைந்தாள்.
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பணத்டதக்சகாடத்துபத்தகத்டதவாங்கிவவகமைாகஅவடளப்பின்சதாடைரந்தான்மைதிவாணன்.

“வமைடைம.”

“ம…”எனத்திருமபினாள்வரலட்சுமி.

“இந்தாங்க…”

“நீங்கஏன்எனக்கப்பத்தகமசகாடக்கறீங்க?”

“இல்லஆடசப்பட்டீங்க.முக்கியமைானபத்தகமவவற.அதான்என்வனாடைபரிசா…”

“எதுக்கபரிசு?நான்வகட்டைனா?”

“ஐவயா,தப்பாநிடனக்காதங்க.ஊருக்கப்வபாறதாசசான்னீங்க.நான்இங்கதான்இருப்வபன்.நாடளக்கவந்து
வாங்கிக்கவவன்.”

“நானுமஊரலவாங்கிக்கவறன்.மமதள்ளுங்க.ஆடளப்பாருஆடள…”

மைதிவாணன்வருந்திஇடைதுபக்கமதிருமபினான்.

“ஆடசப்பட்டைாவளன்னுசகாடத்தா…ச்வச...”எனப்வபாகத்சதாடைங்கினான்.

“எக்ஸ்கியூஸ்மீ”எனக்கரல்வகட்க,மைதிவாணன்திருமபினான்.

“சகாடங்க.”

மைதிவாணன்பரியாமைல்பாரக்க“இல்ல,ஊரடலயுமகிடடைக்காமைத்தான்இங்கவாங்கிடைனுமனுவந்வதன்.”

பன்முறுவலுடைன்“இந்தாங்க…”

“டகசயழுத்துப்வபாட்டக்சகாடங்க,நான்அன்பளப்பாவவவச்சுக்கவறன்…”

“எதுக்கங்கவமப?நீங்ககாசுசகாடத்துடங்க…”

சிரித்தவரலட்சுமி,“எவ்வளவு?”

“40ரூபாய்.”

100ரூபாடயஎடத்துக்சகாடத்தாள்வரலட்சுமி.

”சாரிங்க,என்கிட்டைசில்லடறஇல்ல.”

“மமம…சரிகாண்டீன்லமைாத்திக்கவவாம.காஃபிசாப்பிடைலாமல?”

“மம…சாப்பிடைலாம.காஃபிக்கானகாடசக்கழிச்சுட்டமிச்சத்டதக்சகாடத்தாவபாதும.”

வரலட்சுமிசிரித்தபடிவபானாள்.சபண்ஏன்அடிடமையானாள்?எனத்சதரிந்துசகாள்ளஅன்றுவரலட்சுமிவாங்கிய
பத்தகமஉண்டமையில்அவளுக்கஒருமைகத்தானகாதலடனப்பரிசளத்தது!

III

காதல்பிறந்தாள்.மூன்றுவருடைமகழித்துகாதலுக்கப்பிறகஇப்வபாதுலட்சுமீண்டமகருவுற்றருந்தாள்.

“ஏன்லட்சு,முதல்கழந்டதக்ககாதல்னுவபரவச்சுட்வடைாம.அடத்ததுமசபாண்கழந்டதயாஇருந்தாஅன்பன்னுவபர
வச்சுடைலாமைா?ஆணாஇருந்தாவநசன்.சரியா…உனக்கஒவகதான?”

“டபயனாஇருந்தாவநசன்னுவச்சுக்கலாம.ஆனாஎனக்கடபயன்வவண்டைாண்டைா.”
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அவளதுகண்கடளத்தன்கண்களால்முத்தமிடவதுவபால்பாரத்தமைதி,அவள்தாடடைடயப்பிடித்துசற்வறநிமிரத்தி
“லட்சுஉனக்கசின்னவயசுலநடைந்தடதநிடனச்சுக்கழப்பிக்காத.நாமைஎல்லாத்டதயுமசவளப்படடையாச்சசால்ல
வளரத்தாஒருதப்பமநடைக்காது.”

அவன்வதாளல்சாய்ந்து,“சரிமைதி.”என்றாள்.

அவள்கண்ணீடரதுடடைத்தான்மைதி.

வநற்றுநடைந்தடதநிடனத்துப்பாரத்தவளுக்கபடழயநிடனவுகள்வந்துஅச்சமூட்டியது.

அப்வபாதுஅவளுக்கவயதுஎட்ட,தமபிக்கஆறு.சபாமடமைகடளடவத்துவிடளயாடியபடிஇருக்க,

“அக்காஅக்கா…இங்கபாவரன்எனக்கஎப்படிஇருக்க…எங்கஉனக்கக்காமி.”

“என்னக்காஇதுஉனக்கவவறமைாதிரிஇருக்க…”

“ஆமைாமடைாஉனக்கமூணுஇருக்க.எனக்கஒண்ணுதான்இருக்கல்ல…”

“அக்கா,அப்பநீஎதுவழியாஒண்ணுக்கப்வபாவ?”

“இதுவழியாத்தாண்டைா…”

“உனக்கநீளமைாஇல்டலவய…அப்பஒண்ணுக்ககீழவருமைா…”

“மமமவருவத…”

“உனக்கஇப்படிவயஇருக்கமைாசுருங்கமைா?”

“ஏண்டைா…”

“இல்ல,எனக்கஇப்ப…சதாட்டப்பாவரன்எப்படிசுருங்கிகாஞ்சுவபானமைாதிரிஇருக்கன்னு…”

“ஆமைான்டைா…”

“சிலவநரத்துலஇப்படிஆகிடதுக்கா….”

“சரிவிட…சரியாகிடம…நான்சவளயவபாய்விளயாடைப்வபாவறன்”

பாவாடடைடயச்சரிசசய்துசகாண்டஓடினாள்வரலட்சுமி.

வழிந்தகண்ணீடரத்துடடைத்தபடிதன்வயிற்டறத்தடைவினாள்லட்சு.பனிக்கடைத்தில்உப்பப்பரவியது.

“அக்காவரறயா?இன்டனக்கமசதாட்டசதாட்டவிடளயாடைலாம…”

“வபாடைாநீஅழுத்தித்சதாடற…வலக்கது….இனிவமைல்நான்உன்கூடைவிடளயாடைமைாட்வடைன்…வபாடைா…”

கலுங்கிஅழுதாள்லட்சு.

“இப்பஎனக்கப்டபயன்பிறந்தாஅவனும…என்சபாண்டணஅப்படி…”

“நான்சதரியாமைத்தானஅவனுக்க…தமபியுமசதரியாமைத்தானஅப்படிக்வகட்டைான்…”

“ஐவயா,எனக்கமைட்டமஏன்இப்படிநடைக்கனும?இல்லமைத்தவங்கவீட்டலயும…”

“ஏன்அமமைா,அப்பாசின்னவயசுடலவயஅடதச்சசால்லக்சகாடக்கல?”

“ஆமபிடள,சபாமபிடளக்கஉறுப்பவவறவவற…ஏன்என்னன்னுஅமமைா,அப்பாசசால்லஇருந்தாதமபிக்கஅப்படி
ஒருசந்வதகமவந்திருக்கமைா?”

இளவவனில்-2017 102



 தமிழ

“இன்டனக்கநான்கத்தஉணரச்சிலதுடிக்கறமைாதிரி…நாடளக்கஎமசபாண்ணு…மஹூம…”

“லட்சுஇதுஒருசாதாரணவிஷயம.உடைல்உறுப்பகடளப்பத்தித்சதரிஞ்சுக்கறஆரவத்துலஉன்தமபிஅக்காங்கற
முடறலஉன்கிட்டைஅப்படிக்வகட்டிருக்கான்.நீயுமதமபிதானன்னுசசால்லக்சகாடத்திருக்க.விட,இதுக்சகதுக்கதினம
தினமஅழுதுகிட்டிருக்க?”

“நாமைநமமைபிள்டளங்களுக்கஅந்தவயசுவருமவபாதுஎல்லாமசசால்லக்சகாடத்துவளரப்வபாம.அழாதபட.
எவ்வளவுபத்தகங்கள்படிக்கறஇந்தச்சின்னவிஷயத்டதஉன்னாலதாண்டைமுடியடலயா,லட்சு?”

அவள்சநற்றயில்முத்தமடவத்துஅவடளப்படக்கடவத்தான்.

IV

வநசன்ஓடிவந்தான்.

“அமமைாஅமமைா…ஏமமைாநான்டைவுசரவபாடவறன்?அக்காமைட்டமஸ்கரட்வபாடறா…”

ஆஃபீசிலருந்துவந்துகாலணிடயகழட்டியலட்சுவிடைமவகட்டைான்வநசன்.

லட்சுசற்றுஅதிரச்சியுடைன்பாரத்தவள்,“அக்காகிட்டைஇடதப்பத்திவகட்டியாவநசன்?”

“இல்லமமைாஉன்கிட்டைத்தான்வகக்கவறன்.ஏமமைாஅக்காஒண்னுக்கவபாறமைாதிரிஈசியாடிரஸ்வபாடது?நான்மைட்டம
ஏமமைா…அவசரமைாவருமவபாதுஇந்தடைவுசரகஷ்டைமைாஇருக்கமமைா.சிலவநரத்துலஜிப்பலமைாட்டிக்கதுமமைா…”

ஃவபாடனஎடத்தாள்வரலட்சுமி.

பத்தகங்கள்,வபாஸ்டைரகவளாடவந்தான்மைதி.

“வநசன்கட்டி…காதல்சசல்லம…இங்கவாங்க,அப்பாஎன்னவாங்கிட்டவந்திருக்வகன்னுபாருங்க.”

“என்னதுப்பா?”

“கட்டைச்வபட்டைச்,என்னபக்பாஇது?”

வநசடனதூக்கிமைடியில்டவத்தவனாகமைதி,

“மஇதுதான்உங்கஉடைமடபபத்திசதரிஞ்சுக்கத்வதடவயானபத்தகம.”

“டஹ!”

“அப்பாஇதுநான்…இதுஅக்காவா?”

“ஆமைாமவநசன்…காதல்பாரத்தியா?இதுஆமபிடளங்கஉடைமப…அவங்கஉடைமபல…”

“வநசன்,இதுசபாமபிடளங்கஉடைமப…”

வண்ணவண்ணப்படைங்கள்வபாட்டிருந்தபத்தகத்டதத்தமவமைல்வபாட்டைபடிஉறங்கிப்வபாயிருந்தாரகள்.

“அமமைாஜிப்பலமைாட்டிக்கதுமமைா…அக்காக்கஅந்தப்பிரச்சிடனஇல்லல்ல…”எனவநசன்வகட்டைதுநிடனவுவர,
“ஒருவவடளதமபிக்கமஅதனாலதான்எனக்கஎப்படிஇருக்கன்னு…”,பதில்கிடடைத்தவளாகலட்சு,

“மைதி,நான்ஸ்கூல்பிள்டளங்களுக்க‘வநாயுவரபாடி’ன்னுவகப்சபடக்கலாமனுஇருக்வகன்.”

தனதுடககடளஅவன்வதாளன்மீதுவபாட்டஅவன்முதுகில்தன்முகத்டதபதித்தாள்லட்சு.

“வவடலக்கமவபாயிட்ட,எப்படிலட்சு?”அவடளவநாக்கித்திருமபினான்மைதி.

“மைாசத்துலஒருநாள்லீவுஎடக்கலாம.அந்தடடைமலஎடக்கவறன்.”
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“உன்உடைமபஒத்துடழக்கமனாசசய்.கிடடைக்கறஒருநாடளயுமஅடலயமுடியுமைான்னுபாரத்துக்வகா.”

“முடிஞ்சஅளவுக்கப்பண்வறன்.”

“மமசரி…”

அவடளத்தன்சநஞ்சின்வமைல்இறுக்கிக்சகாண்டைான்மைதி.அவனின்சவமடமையானமூச்சுக்காற்றுஅவளன்
சநற்றடயச்சூவடைற்றயது.தன்இடைதுகாடலமைதியின்சதாப்டபவமைல்வபாட்டைபடிஅவனுள்ஒடங்கியவளாகஅவன்
கன்னத்டதஈரமைாக்கியவாறுஅன்றறவுநிமமைதியாகஉறங்கினாள்லட்சு.

அருகில்காதலுமவநசனுமஒருவடரஒருவரகட்டிப்பிடித்துக்சகாண்டதூங்கிக்சகாண்டிருந்தாரகள்.

***
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முகூரத்தநாள்
ஹரன்

பயணங்கள்எதில்ஆரமபிக்கின்றன?

ஆயிரமடமைல்பயணமுமஓரஅடியில்தான்சதாடைங்கமஎன்கிறதுஒருவால்வபப்வபரவாசகம.பயணம‘ப’வில்
சதாடைங்கமஎன்கிறதுஒருசமைாக்டகவஜோக்.ஆனால்எனக்கஅதுplaylistஉடைன்தான்சதாடைங்கம.

இந்தப்பயணமகூடைஅப்படித்தான்ஆரமபித்தது.“பூங்காற்றுஉன்வபரசசால்லவகட்வடைவனஇன்று…”

சஹட்ஃவபான்களுக்கள்எஸ்பிபிபாடைஆரமபிக்கமவபாது,சில்சலன்றஜேன்னவலாரக்காற்டறமுகத்தில்வாங்கவது
எவ்வளவுசுகம!முந்டதயபயணங்கடளஅப்படித்தான்ரமமியமைாக்கிக்சகாண்டிருக்கிவறன்.

ஆனால்இமமுடறஎங்வக!நல்லகூட்டைம.நின்றுசகாண்டிருக்கிவறன்.கமபவகாணமதாண்டிபாபநாசமவடரவபாக
வவண்டம.சபருங்களத்தூரில்வந்தகடடைசிகமபவகாணமவபருந்தில்ஏறயிருக்கிவறன்.

அதுஒருசுபமுகூரத்தநாள்.வகாயமவபட்டிவலவயநிரமபியிருக்கிறதுகூட்டைம.வபருந்தின்எல்லாpossibleஇடைங்களலும
ஒருbag கமback கமparkஆகியிருந்தன.இந்தக்காட்சிடயப்பாரத்தவபாதுதான்நடைத்துநரவகாபத்தின்நியாயமபரிந்தது
–“ஜேன்னல்சீட்டஃப்ரீயாஇருக்கா?”எனவண்டிஏறுடகயில்வகட்வடைன்.

“ஏன்டைா,எருமைமைாட.ஐடிலவவலபாக்கற.ஃப்சரண்டகல்யாணத்துக்கவரற.ஒருடிக்கட்பக்பண்ணனுமகூடை
அறவில்லயா.இப்வபாநின்னுகிட்டவரவறன்னுகல்யாணப்சபாண்ணுக்வகஃவபான்பண்ணிச்சசால்ற.”

அறமுகமவதடவயற்றவகரக்டைரஒன்றுசஹட்ஃவபான்களுக்கள்வளஎஸ்பிபிடயப்பாதியில்கட்பண்ணிவிட்ட
சடைலசசருப்படிகள்தந்துசகாண்டிருந்தது.முன்பதிவுசசய்தவபருந்துஎன்டனஏற்றாமைல்வபாய்விட்டைதுஎன்ற
சகாஞ்சமமைறுபணரடமைக்கப்பட்டைஉண்டமைடயத்சதரிவித்தால்,அவள்சசல்வபசியில்துப்பமஎச்சில்என்காதில்
சதறக்கமஅபாயமுள்ளதால்தவிரத்துவிட்வடைன்.இத்தடனகவளபரக்கழப்பங்களூவடையுமநான்நிற்கஇடைத்டதத்
வதரவுசசய்ததில்ஒருகதூகலமஇல்லாமைல்இல்டல!

கமபிஒன்றுசாய்ந்துநிற்கவசதியாய்இருக்கிறது.வமைலுமஅக்கமபிஅவள்இருக்டகக்கஅருகில்இருக்கிறது.கண்ணாடி
அணிந்திருந்தாள்.ஃப்வரமஅற்றது.நீலநிறத்தில்துப்பட்டைாவவாதுண்வடைாஎவதாஒன்றுசகாண்டமூக்கவடர
மூடியிருந்தாள்.டகயில்சமைாடபல்.அதில்அடசயுமஎவதாவீடிவயா.

அவளுக்கஜேன்னல்ஓரமகிடடைத்துகூந்தல்காற்றல்வலசாகப்பறந்திருந்தால்நான்அங்வகவயசசத்துவிட்டிருப்வபன்
என்பதால்கடைவுள்அப்படிப்பட்டைஒருவாய்ப்டபஅவளுக்கவழங்கவில்டல.

மூன்றுவினாடிகளுக்கவமைல்வவசறங்கமஅடலயவிடைாமைல்பாரடவடயத்தன்மீவதபதியடவக்கமமுகங்கள்
மிடகயின்றப்வபரழகானடவ.இன்னுமஅவள்முகமமுழுதாகக்கூடைப்பாரக்கவில்டல.

Blackleggingsமைற்றுமdirtywhitetopsசரக்கடரப்சபாங்கலுக்கவடைகறவபாலசமபந்தவமைஇன்றநீலநிறஸ்வடைால்.
இடவசயல்லாமவசரந்துஇவடளஎப்படிஇவ்வளவுஅழகாக்கிக்சகாண்டிருக்கின்றன!

எவ்வளவுவயாசித்துமஒருகவிடதகூடைவரவில்டல.இதுவடரஒருமுடறகூடைப்பாரத்திராதஊருக்கப்வபாடகயில்
வருமபரவசஉணரடவமிகச்சாதாரணமைாய்த்வதாற்கடித்துக்சகாண்டிருக்கிறாள்.

வபருந்துசசங்கல்பட்டமுன்னிருக்கமவடைால்வகட்தாண்டியது.உட்பறமிருந்தவிளக்ககள்அடணக்கப்பட்டைன.
அப்வபாதுஎன்சமைாடபல்தன்ஆகச்சிறந்தshuffleorder ரில்playlist டடைஇடசத்துக்சகாண்டிருந்தது.

ஓமைணப்சபண்வண…

நானுமஇதற்கவமைல்நிற்கமுடியாதுஎனஅவள்காலருவகஎனதுbag டகநகரத்திடவத்வதன்.அப்படிவயஎன்டன
ஒடக்கி,மைடைக்கிஅங்வகவயகீவழஉட்காரந்துவிட்வடைன்.ஒருசபண்டணக்கீழிருந்துபாரப்பதுமுன்பழக்கமைற்ற
வகாணமைாகஇருந்தது.பிடிக்கவுமில்டல.அவளுமவலசாகக்கண்ணயரந்துவிட்டைாள்.

கால்கடளமுன்சீட்டின்முதுகில்முட்டக்சகாடத்துத்சதாங்கவிட்டிருந்தாள்.ஏவதாஒருரமமியமைானமைாளடகஒன்றன்
நிலாஇரவில்,படக்டகயடறயின்ஜேன்னல்திடரகாற்றல்அடசவதுவபாலஅவள்துப்பட்டைாஎன்முகத்தில்வமைாதிக்
சகாண்டிருந்தது.‘டககளல்ஏந்தாமைல்இருந்துவிடபாரக்கலாம’எனக்கழந்டதயின்பஜேூபஜேூகன்னங்களுக்கக்க
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இடணயானமிருதுவுடைன்அவள்பாதங்கள்சவாலடவதுவபாலருந்தது.அவள்எல்டலக்வகாடகடளசநய்து
சகாண்டிருந்தசலகிங்ஸ்தன்வாளப்பால்என்வாலபத்டதsledgingசசய்தது.எல்லாம‘ஓமைணப்சபண்வண’பாடைல்
சசய்தவவடலயாகஇருக்கலாம.

வாவாஎன்றடழத்தகால்களல்மைனமசசலுத்தாமைல்பாடைல்களல்கவனமதிருப்பி,கால்நீட்டடகயில்முன்
உட்காரந்திருப்பவடனஉடதத்து,சீட்டில்இருப்பவரகளன்பஷ்வபக்கில்bagநசுங்கிடைாமைல்பாதுகாத்துஎன்டன
engaging காகடவத்துக்சகாண்வடைன்என்றாலுமஅடிக்கடிஅவள்பக்கமபாரடவதிருமபாமைலல்டல.

‘பூஅவிழுமசபாழுதில்ஓராயிரமகனா’எனசந்வதாஷ்நாராயணன்ஆரமபித்தவபாதுவபாது,பஸ்ஒருவமைாட்டைலல்
நிறுத்தபட்டைது.கூட்டைமஇனிஇறங்கிஏறுமஎன்பதால்நானுமஎழுந்துநின்றுசகாண்வடைன்.அப்வபாதுமஅந்தத்
தூங்கமூஞ்சிமுகத்திடரவிலகாமைல்தூங்கியபடிவயஇருந்தது.பஸ்மீண்டமகிளமபியது.எனக்கமஉட்காரவடதவிடை
நிற்பவதசசௌகரியமைாகஇருந்தது-எல்லாவற்றுக்கம.

எதிரவருமவாகனவிளக்சகாளகள்வசாமவபறமின்னல்களாய்வபருந்தின்உட்பறமஊடருவிச்சசல்லஅவள்முகம
பிஞ்சுமைஞ்சள்நிறத்தில்மின்னியது.அவளதுமைடிவமைல்உறங்கியவமைாட்வடைாG3அதிரவுடைன்விழித்துAppaCallingஎன்றது.
அதன்விடரவுக்கச்சற்றுமசடளக்காதசவாருசடதியில்அவளுமவிழித்தாள்.

பாதிமுகமமைடறந்திருந்ததிடரவிலக்கிஅவள்அப்பாவின்அடழப்டபattendசசய்தாள்.அவள்கரல்ஒன்றுமமிகப்
பிடித்தமைாய்இல்டல.ஆனால்அதுதான்கண்கள்வபசிவிடகின்றவவ,அதுவவவபாதும!

“முத்துச்சிப்பிவபாசலாருகத்தினுள்ளல்வந்சநாருகிண்ணாரம”பாடைல்பாடடகயில்இவள்முகமதிறந்திருக்கலாம.
இன்னுமகவிடதயாகஇருந்திருக்கம.இப்சபாசதன்றுஇல்டல.சபருமபாலுமமைனநிடலவயாடபின்னணியில்
ஒலக்கமபாடைவலாஇடசவயாசபாருந்துவவதயில்டல.என்னசசய்வது,கடைவுள்என்னஇடளயராஜோவா!இந்த
அசபாருத்தங்கடளவருத்தமஇன்றசகித்துத்தான்ஆகவவண்டம.

அவள்ஜிமிக்கி,வாட்சின்டையல்மைற்றுமசசருப்பஎல்லாவமைதாங்களுமநீலநிறமதான்என்றுஎன்னிடைமஅறமுகம
சசய்துசகாண்டைன.‘நல்லட்சரஸ்ஸங்சசன்ஸ்’என்றுஉள்ளூரப்பகழந்துசகாண்வடைன்.

இந்தச்சிலாகிப்பகளுக்கிடடைவய“இன்னுமஒருமைணிவநரமகழிச்சுசகளமபங்க,சரியாஇருக்கம.நான்
வசத்தியாத்வதாப்பதாண்டியதுமகால்பண்வறன்”என்றுஅவள்சசான்னடதமைட்டமகவனிக்கமுடிந்தது.

இத்தடனரசித்திருக்கமஎன்டனஅவள்முகமதிருப்பிஒருமுடறவயனுமபாரத்திருப்பாளா?இங்வகஒருவன்278 வது
முடறயாகஇவள்வமைல்காதல்வயப்பட்டள்ளடதஅறவாளா?இப்வபாதுநான்பாரக்கிவறன்எனஅவளுக்கத்சதரிந்து
விட்டைதுவபாலத்வதான்றயது.வபானில்வபசப்வபசசிரிப்பவலதுஉதட்டமுடனயில்ஆரமபித்தது.“யாரராஇவன்
இப்படிபாத்திட்ருக்கான்”என்பதாகஇருக்கலாம.

கண்டிப்பாகஎன்டனப்வபான்றவரகடளஅவள்சந்திக்காமைல்இருந்திருக்கமைாட்டைாள்.மூரச்டசயாக்கமவபரழகிக்கஎன்
பாரடவஒன்றுமபதிதாகஇராது.சற்வறஎன்டனவநாக்கிஏறட்டைதுவபாலஇருந்தது.இந்தப்சபண்களுமவமைானலஸா
ஓவியமவபாலத்தான்எங்கபாரத்தாலுமநமடமைவயகாண்பதுவபாலத்வதான்றுமஎன்றுசமைாதானமசசய்திருக்டகயில்,
அவள்காற்றல்அடலவுற்றதுப்பட்டைாடவபிடிக்கமவதாரடணயில்‘நான்உன்டனப்பாரத்துவிட்வடைன்’எனacknowledge
சசய்யுமபடிஒருபாரடவ..யப்பா!

என்பக்கமதிருமபப்வபாகிறாயா?/சகாஞ்சமசபாறு./நீகாவதாரக்வகசமவகாதுடகயில்/சதாடலந்துவபானஎன்டன/
மீட்சடைடக்கவவண்டம-/உன்பாரடவபட்ட/இன்சனாருமுடறசதாடலந்துவபாக!

அன்சறப்வபாவதாஎழுதியகவிடதக்கானகணமஇப்வபாதுதான்நடைக்கிறதா?ஏன்எனக்கநடைப்படவஎல்லாமஇப்படி
subtitlessyncஆகாதKoreanபடைமவபாலவவநகரகின்றனஎன்றுவதான்றயது.

இன்னுமஒருமைணிவநரத்தில்அவள்இறங்கிவிடவாள்.இந்தமுகத்டதஇனிபாரக்கவவவபாவதில்டல.ஒருவடகயான
சமைன்வசாகத்டதயும,அடைரடதரியத்டதயுமசகாடத்தது.ஆனதுஆகட்டம,வபசிவிடவவாம

இதயத்துடிப்பகள்பண்டிடகக்காலப்வபருந்துக்கட்டைணமவபாலதிடீசரனஎகிறயது.சதாண்டடையில்ஒருமைாயத்
தடசயிறுக்கம.ஒருசபண்வணாடவபசுவதுஇத்தடனகடினமைானவிஷயமைா!

“ஏங்க…”

சத்தமவரவில்டல.கரல்ஏவதாஅடிஆழத்தில்சிக்கண்டவிட்டைது.அதுவிடபட்டஏறவரவவண்டியஉயரமஅதிகமைாக
இருப்பதாகப்பட்டைது.இன்சனாருமுடற,இன்னுமஅதிககவலாரிகள்சசலவிட்ட,
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“ஏமபா..”

கரல்வவறுமைாதிரிஇருந்தது.அங்கிருந்தமைனிதக்கவியலல்எழுந்துதன்நிறுத்தத்தில்இறங்கத்தயாரானவரஎன்டன
நகரச்சசால்லக்சகாண்டிருந்தார.விளக்ககள்வபாட்ட,அவரஇறங்கியபின்அடணக்கப்பட்டைன.இவள்தூக்கம
முழுதுமகடலத்துவிட்டசமைாடபடலப்பாரத்துக்சகாண்டிருந்தாள்.

டிஸ்ப்வளசவளச்சமஅவடளஒருவிதவபாடதயூட்டமஈரப்படைன்வபரழகிஆக்கிக்சகாண்டிருந்தது!

சாடலயின்ஓரமிருந்தசபயரப்பலடகஒன்று‘வசத்தியாத்வதாப்ப’என்றது.அப்பாவுக்கஃவபான்சசய்யசமைாடபல்
திடரடயத்தடைவினாள்.இனியுமதாமைதிப்பதுஆகமவவடலயில்டல.வநரமகாடலநான்கமைணிடயசநருங்கிக்
சகாண்டிருந்தது.சதாண்டடைடயச்சசருமிஇன்சனாருமுடற,“ஏங்க..!”

“ஓ…கூப்ட்டிங்களா?சசால்லுங்க.”

“பாபாநாசமஎப்வபாவரும?”

“அதுகமபவகாணமலஇருந்துஒரு20இல்ல30நிமிஷமஆகம.”

“ஹ்மம…கமபவகாணமஎப்வபாவபாகம?”

“இன்னும40நிமிஷமவமைலஆகம.”

“சராமபவதங்க்ஸ்ங்க.நீங்களுமகமபவகாணமைா?”

“இல்லங்க.நான்சஜேயங்சகாண்டைம.மீன்சுருட்டிலஇறங்கினாஅப்பாவந்துஅடழச்சிட்டவபாயிடவாரு.”

வபசினால்வபசுவாரகள்வபாலத்தான்இருக்கிறது.நான்தான்இவ்வளவுவருஷங்கடளவீணடித்துவிட்வடைன்.

இனிவகசுவலாகநடிக்கவவண்டிவருவமை,அதுதான்ஆகப்சபருமபாட.முன்பவபாலபாரத்துக்சகாண்வடைஇருக்கம
சுதந்திரமபறக்கப்பட்டவிடம.பாரத்தாலுமவன்பன்டனடகயால்கத்தரித்துநகரந்துவிடைக்கூடம.

அப்சபாழுதில்மீண்டமசமைாடபலன்திடரதடைவிஅப்பாடவஅடழத்துப்வபசினாள்.இன்னும15நிமிடைத்தில்
மீன்சுருட்டிவந்துவிடமஎன்றாள்.அவரஏற்கனவவஅங்கவந்துவசரந்துவிட்டைதாகவுமஅவளன்ஒருசபருமூச்சில்
உணரமுடிந்தது.அமமூச்சில்,அவள்கூடைவவஇறங்கமவபாவதஇறங்கிவிடைலாமஅப்பாவருமவடரநின்றுஏதாவது
வபசிக்சகாண்டிருக்கலாமஎன்றஆடசயுமசாந்திஆனது.

“ஏங்க...நீங்கஎப்வபாஏறங்கவீங்க?”

“பத்துபதிடனஞ்சுநிமிஷத்துல.சராமபவநரமைாநிக்கிறீங்கவள!உட்காரறீங்களா?நான்இறங்கப்வபாவறவன!”

சட்சடைனஎழுந்துநின்றாள்.“இருங்ககண்டைக்டைரகிட்டைசசால்லணும”எனஎன்டனத்தாண்டிப்வபானாள்.

அவளதுடபகடளவமைலருந்துஇறக்கிக்கீவழசீட்டில்டவத்தாள்.அவள்இறங்கப்வபாவடதஊரஜிதப்படத்தும
ஒவ்சவாருசசய்டகயுமஎன்டனஇன்னுமின்னுமகடலத்தன.அருகில்நின்றபடிசகான்றுசகாண்டிருக்கமஅவடளப்
பாரத்தபடிவயநின்றருந்வதன்.அவடளஅவ்வளவுஅருகில்நிற்கடவத்துக்சகாண்டஇருப்பதுஎனக்கஒருவடகயான
மைகிழடவத்தந்தது.ஏவதாஒருமைாயடதரியமபகந்துசகாண்டஎன்டனஇயக்கஆரமபித்தது.அடதநீங்கள்காதல்என்று
சசான்னால்நான்சபாறுப்பில்டல.

“நீங்கஉட்காருங்க!”என்றாள்டபகடளஎடத்தபடிவய.

“ஏங்க...நான்ஒன்னுசசால்லட்டைா?நீங்கதப்பாஎடத்துக்கலனா!”

இப்படிஆரமபித்துச்சசால்லப்வபாகமஒன்றல்கண்டிப்பாகத்தப்பிருக்கம.ஆனாலுமஇப்படிக்வகட்டைால்யாரும
மைறுக்கமைாட்டைாரகள்.இதுஒருவடகயானதந்திரமைானஅக்சஸ்ரிக்வஸ்ட்!

“மம…சசால்லுங்க.”

“நீங்கசகாஞ்சம...இல்லல்ல...சராமபவவ…”
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“சராமபவவ?”

“சராமபவவஅழகாஇருக்கீங்க...எனக்கஉங்களசராமபப்படிச்சுருக்க!”

பத்திக்கள்எங்வகவயாஎறுமபகடித்துவபாலஅதிரச்சிப்பாரடவபாரத்தாள்.

எங்கிருந்துஇந்தடதரியமவந்துஒட்டிக்சகாண்டைதுஎன்றுசதரியவில்டல.சசால்லவயவிட்வடைன்.அடத்தநான்டகந்து
விநாடிகடளநிசப்தமஆக்கிரமித்தது.ஒருநூறுயாடனகளன்கனமஅதற்க.

கண்கடளஎன்னிலருந்துஅகற்ற,கவியத்டதசீட்டின்வமைலருந்தவபக்கிலுமஜேன்னல்வழிசவளவயயுமபாரத்துக்
சகாண்டிருந்தசிலவிநாடிகளுக்கப்பின்என்பக்கமமீண்டமபாரடவடயத்திருப்பிமிகவலசாய்நான்மைட்டவமை
உணருமபடியானபன்டனடகஉதட்டின்இடைதுமுடனயில்சதாடைங்கியதுசதரிந்தது.

‘அழகாஇருக்வகன்னுசசான்வனல்ல...அதவிடைவுமநான்அழக’என்பதுவபாலஇருந்ததுஅவள்பாரடவ.

“நீங்கஎன்னபண்றீங்க?படிக்கிறீங்களா,இல்லஜோபா?”

பதில்வந்தது.ஆனால்கவனிக்கவில்டல.அதுசவறுமஅவடளமீண்டமஇயல்பாக்கவவண்டமஎன்பதற்காகக்
வகட்கப்பட்டைவகள்விஎன்பதால்.ஏவதாசான்ப்ராஇன்வபாசடைக்என்றாள்.

“ஐடியா?”

“இல்லஅக்சகௌண்ட்ஸ்.”

“ஓ,சூப்பர!”

அழகானசபண்என்றாவலஐடியில்தான்வவடலசசய்யவவண்டமைாஎன்ன!சபரிதாகக்வகாபித்துக்சகாண்டைதுவபால
சதரியவில்டலஎனினுமநன்றாகப்வபசினாள்என்றவுடைன்வரமபமீறுகிவறாவமைா!இன்னும5நிமிடைங்களுக்கள்இறங்கி
விடைப்வபாகிறாள்என்பதுஅந்தச்சிந்தடனடயத்தடத்தது.

வமைலுமநிசப்தமபரவுவடதநான்விருமபவில்டல.அவள்நிற்கமசநருக்கமஅடதத்தவறவிடைாமைல்காப்பதற்கான
அடனத்துடதரியத்டதயுமசகாடத்துவகாண்வடைஇருக்கமஎனநமபிக்டகஉண்டைானது.

“சாரிங்க!”

சமைல்லயபன்னடகயில்அந்தத்தருணத்டதத்தாண்டிவிடைமுற்படவதுவபாலஇருந்தது.நான்வமைலும,“எல்லாருவமை
இப்படித்தான்சசால்வாங்கன்னுநிடனக்கிவறன்.ஆனாநான்என்சத்தியமைா…இல்லஉங்கசத்தியமைாசசால்வறன்...
உங்ககிட்டைமைட்டமதான்இப்படிஆகதுஎனக்க…”

என்சபருமூச்சின்சவப்பத்தில்காற்றன்ஈரப்பதமநியூட்ரடலஸ்ஆகிக்சகாண்டிருந்து..

மீண்டமசமைல்லயபாரடவ.இமமுடறஇருவருமஒருவடரஒருவரவநருக்கவநரபாரத்தபடிநின்று
சகாண்டிருக்கிவறாம.எங்களுக்ககிடடைவயகடைந்துசசன்றகாற்றுஜேன்னலன்சவளவயசுழல்காற்றுஆகிவிட்டிருக்கம.
அத்தடனபதட்டைமுமகழப்பமுமபடதக்கப்பட்டைநிதானமஅடசவுகளல்.

சபண்ணின்அருகாடமைஏன்இவ்வளவுமைாயஜேலமைாகஇருக்கிறது!ஒருவிதமைாயஒளஅவள்கண்களல்இருந்து
சவளப்பட்டக்சகாண்டிருந்தது.அந்தநறுமைணசவளச்சமதன்னுள்பிரபஞ்சமவிழுங்கமஆழமசகாண்டைதாகஎனக்கத்
வதான்றயது.கண்கள்விட்டஅகலவவமுடியாதவாறுகட்டைப்பட்டைனஎனகண்கள்.

ஏன்இந்தமைனதுசபண்ணின்அருகாடமைடயஇவ்வளவுசுகிக்கிறது.அடதஏந்திநிற்கமஇந்நிமிடைங்கடளநீட்டிக்க
ஆயுடளவயதந்துவிடைஓரஓரத்தில்தயாராகிறது-ஹவுஸங்வலான்ஞாபகமவந்துமகூடை!

வபருந்தின்அடசவுக்வகற்றபடிசுதிவயாடமுத்தமிடமஜிமிக்கிஅணிந்தஅந்தச்சசல்லக்காதுகவளாடஅவள்முகத்டத,
ஒருசபருந்தாகக்காரனின்தண்ணீரவபால்அத்தடனவாஞ்டசயுடைன்அள்ளசயடத்துதடலமுடிவகாதி,சநற்றயில்
முத்தமிட்ட,காதடலச்சசால்வதுவபாலவும,அவடளஇடடைவயாடஇழுத்தடணப்பதுவபாலவுமஅத்தடன
காட்சிகடளஓடைவிட்டப்பாரக்கிறதுமைனம.இவததுமஅறயாமைல்அவள்இடமைமுடிகளன்அடசவுகளல்
பிரபஞ்சங்கடளத்வதான்றமைடறயச்சசய்துசகாண்டிருந்தாள்.

“சாரிங்க...”
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அவள்கரலல்சமைலதாய்ஒரு“ம”ஒலத்துஅதுவடரகடிகாரமுட்களன்ஒலயில்அடைரவுற்றுக்கிடைந்தநிசப்தத்டதக்
சகான்றது.சபருமூச்வசாடகண்கடளப்பலவாறாகசிமிட்டிஎங்சகங்வகாஅடலந்துகடடைசியில்தன்bag கிவலவய
பாரடவடயப்பதித்தாள்.ஏவனாஅந்தத்வதவகணத்திலருந்ததுதன்டனவிடவித்துக்சகாள்ளஅச்சசய்டககள்
அவளுக்கத்வதடவப்படமைாயிருக்கலாம.

தாமைடரயின்பாடைல்வரிகளல்வருவமைகலாபம,ஏகாந்தமஅசதல்லாமஇந்தவினாடிதானா!இல்டலமுந்டதய
வினாடிகளல்அவற்டறக்கடைந்துவிட்வடைனாஎன்பதுவபாலஒவ்சவாருசநாடியுமஅடமைந்தன.

ஒருநிமிடைத்தின்மீச்சிறுபகதியில்அப்பிடணப்பில்இருந்துவிடபட்டவிடைஅவளால்முடியுமதான்.ஆனால்அவளும
அடதமுடிக்கவிருமபாமைல்விடகிறாள்.அடதஉணரவதுஅந்தவநரத்டதஇன்னுமபாந்தமைாக்கியது.என்னசதாடைரவது?
எவ்வளவுபிடித்திருக்கிறதுஎன்றுசசால்லலாமைா?இதுசவறுமinfatuationதாவன.அதற்கஏன்வாய்ப்பளத்துப்பாரக்க
இவ்வளவுபிரயாடசசகாள்கிவறன்?

காதலக்கிவறன்என்றுசசால்லவிடைலாமைாஎன்றுகூடைஒருகணமவயாசித்து,இந்தசநாடியின்வதவசுவாரஸ்யத்டத
இன்னுமஒருசிட்டிடகஅதிகரிக்கஆரவமசகாண்வடைன்.மீண்டமசபருந்டதரியத்துடைன்அடழக்கஎத்தனிக்டகயில்
உதரவிதானமசட்சடைனகளரவுற்றுஉடைலல்கடலஎன்றபாகமநான்இங்கிருக்கிவறன்எனஉள்ளருந்துகத்தியது.
அடிவயிற்றல்அண்டைாரடிகாடவஉணரமுடிந்தது.

இருமபகள்உரசுமகீரீச்சசாலசசவிப்படறகிழியவன்பணரந்தது.ஒருசடைன்பிவரக்.

பஸ்ஸல்தூங்கிக்சகாண்டிருந்தவரகளன்தடலகள்முன்சீட்டின்டகப்பிடியில்முட்டிக்சகாண்டைன.அப்வபாதுவடர
நிலவிவந்தஅடமைதிஎங்வகாதப்பிவயாடியது.நின்றுசகாண்டியிருந்தநாங்களுமநிடலகடலந்துநியூட்டைனின்மூன்றாம
விதியால்முன்வனாக்கித்தள்ளப்பட்வடைாம.அவள்கீவழவிழப்வபாகவபலன்ஸ்சுக்காகஎன்பஜேங்கடளப்பற்றனாள்.
நான்ஒருடகயில்பக்கவாட்டக்கமபிடயஇறுகப்பற்றஇன்சனாருடகயில்அவடளத்வதாவளாடதாங்கி,விழாமைல்
பற்றவனன்.இந்தத்சதாடடககள்எந்தமுன்னறவிப்பமின்ற,கல்மிஷங்களுக்கஇடைமின்ற,மூன்றலருந்துஐந்து
வினாடிகள்நீடித்திருக்கம.

நல்லவவடளயாகஅசமபாவிதங்கள்ஏதுமஆகவில்டல.இத்தடனவிடளவுகடளத்தாக்கங்கடளக்சகாஞ்சமும
உணராமைல்திடீசரனசாடலயின்கறுக்வகஓடியஅந்தஎருடமைக்கன்றுபலருக்கமஎமைடனவயாஏடிசயமவகடவவயா
ஞாபகப்படத்தியிருக்கம.உயிருக்கஒன்றுமில்டலஎன்றநிமமைதியுமஅதிகாடலயிவலவயஏற்பட்டைஅதிரவுதந்த
பதற்றமுமநீநான்எனஏரஹாக்கிவிடளயாடியன.அதுவடரநிலவியசாந்தி,சாந்திஅடடைந்திருந்தாள்.எருடமை,
கண்விழித்தஎல்லாரவாயிலுமபயணிக்கஆரமபித்தது.

நிமிடைஆசுவாசத்துக்கப்பின்அவளுமதன்வபக்டகஎடத்துத்வதாளல்மைாட்டினாள்.நான்மீண்டமஎன்பாரடவத்தடைம
பதிந்திருக்கவமைாஎன்றுசந்வதகிக்கமைளவுஅந்தபாரடவப்பிடணப்பிற்காகத்சதாடைரந்துமுயற்சித்வதன்.மீண்டம
நிகழாப்வபரற்பதப்சபாழுதிலருந்துவபாயுமவபாயுமஒருஎருடமையால்மீண்டவரவவண்டியதாகிப்வபானது.மீண்டம
ஆரமபத்திலருந்துஎன்றால்,வாய்ப்வபயில்டல.இமமுடறஅவவள,

“வதங்க்ஸுங்க...நீங்கபடிக்கலனாவிழுந்திருப்வபன்!”

“ஹ்ம...என்னங்கஇதுக்சகல்லாமவதங்க்ஸ்சசால்லட்ட!”

அவளுக்கமஎன்டனப்பிடித்திருந்தது.அதுமைட்டவமைஎன்டனஅடத்தடத்தசநாடிகள்உயிரவாழஅனுமைதித்துக்
சகாண்டிருந்தது.

“சாரிங்க…படிச்சுருக்கஅதுஇதுன்னுசசால்லஉங்கடளசகாஞ்சமuncomfortableஆக்கிட்வடைன்.ஆனாஎனக்கஇதுக்க
முன்னாடிஇவ்வளவுடதரியமலாமவந்தவதஇல்ல.”

சபருமூச்வசாடவிரக்திகலந்தசிரிப்டபஎறந்வதன்.அவதசிரிப்டபக்டகப்பற்றதன்முகத்தில்அப்பிக்சகாண்டைாள்.
சவளவயபாரக்கஆரமபித்தாள்.

“ஆனாஎனக்க…”

“உங்களுக்க?”

“எனக்கநாடளக்ககாடலலநிச்சயதாரத்தம.அதுக்கத்தான்ஊருக்கவந்துட்டஇருக்வகன்.”

சசால்லவிட்டமீண்டமசவளயில்பாரக்கத்சதாடைங்கினாள்.
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திடீசரனஎன்கால்களுக்கஅடியிலருந்தஉலகமதன்திடைத்தன்டமைடயஇழந்ததுவபாலஇருந்தது.எதிரபாராதடவ
நடைக்கலாம.அதுதான்வாழக்டக.அதற்காகஇப்படியா!இந்தபஸ்ஆக்சிசடைண்வடைஆகிவிட்டிருக்கலாமஎன்று
வதான்றயது.அப்வபாடதவிடைஇப்வபாதுதான்நிடலகடலந்துவபாவனன்.

“என்னசசால்றங்க?சபாய்சசால்லாதங்க!”

சிரித்தாள்.இடதஒருசபரியகாதல்வதால்விவபால்சித்தரிப்படதமைனமவிருமபவுமில்டலஆனால்விட்டவிடைவும
முடியவில்டல.வலந்துதிணிக்கப்பட்டைபன்டனடகஅந்தஅவசரகாலஆசுவாசப்சபருமூச்சில்தள்ளாடியது.மீண்டம
அவதபன்டனடகடயக்டகப்பற்றவாய்ஒட்டி,“யா…ஐயம24நவ்.”

மீண்டமமுகமதிருப்பிக்சகாண்டைாள்.

ஆமைாமஇதுமுடிந்துதான்விட்டைது.அவள்இறங்கக்கூடைஇன்னுமசிலநிமிடைங்கள்இருக்கலாம.ஆனால்இந்தக்காதல்
வபானநிமிடைவமைபடதக்கப்பட்டவிட்டைது.இதுஆரமபிக்காமைவலஇருந்திருக்கலாம.அல்லதுகற்படனகள்வளரும
முன்வனமுடித்திருக்கலாம.ஏன்இப்படிநடைந்துசதாடலக்கவவண்டம?

சதாடலந்துவபானசமைநிடலடயத்வதடிசயடக்கவியலாமைல்அவடளவயபாரத்துக்சகாண்டிருந்வதன்.அந்தபாரடவப்
பிடணப்பதந்தவதவகணத்தில்இருவருக்கள்ளானஇடடைசவளடயக்காதல்நிரப்பியிருந்ததாஎனஎன்னால்உறுதியாகச்
சசால்லமுடியாது.ஆனால்நிச்சயதாரத்தமஎன்றுசசால்லுமமுன்அவள்சசால்லமுகமதிருப்பிக்சகாண்டை‘ஆனா’வில்
இருந்ததுஒருமைாதிரிகாதல்தாவன!

இவ்வாறானஎண்ணவவாட்டைங்கள்என்டனஎங்வகவயாகூட்டிச்சசல்ல,அந்தவபருந்துஎங்கடளமீன்சுருட்டிக்க
அருகில்கூட்டிச்சசன்றுசகாண்டிருந்தடதசாடலவயாரமஇருக்கமடமைல்கல்ஒன்றுசசான்னது.என்மைனதுஅவள்
டகடயப்பற்றக்சகாண்ட‘வபாகாவத’எனக்கத்திக்சகாண்டிருந்தது.

“எப்வபாகல்யாணம?”

“கல்யாணமஜேூன்லதான்.”

இடைவலமைாகத்தடலயாட்டிச்சிரித்தாள்.

“நான்இறங்கவவண்டியஇடைமவந்துருச்சு.நீங்கஉக்காருங்க.”

“அப்படிவயவபாகாதங்க.ஏதாவதுசசால்லட்டப்வபாங்க!”

“அயாமசுஜோதா.உங்கவபரு?”எனக்டகடயநீட்டினாள்.

“ஹரி”

“எனிவவ,டநஸ்டமீட்யூஹரி!”

“யா...பட்எபிட்வலட்.”

டகடயஇறுகப்பற்றயிருந்தடகடயசகாஞ்சமதளரத்திவிடவித்வதன்.சமைலதானபன்டனடகடயஎன்மீதுசதளத்து
விட்ட,டகயடசத்து,கண்ணடசத்துவிடடைசபற்றாள்அந்தத்தூரத்துப்வபரழகி.இறங்கிஎன்பக்கமதிருமபிப்பாரப்பாள்
எனநிடனத்வதன்.ஆனால்எதிரபாரப்பதுவபாலவவஎதிரபாரப்பகள்சபாய்த்தன.

சகாஞ்சமசகாஞ்சமைாய்அந்தஇரவுதரந்து,சவளச்சமபரவிக்சகாண்டிருந்தது.வவகமைாய்உள்சளங்கம
நிரமபியிருந்தாள்சுஜோதா.ஏவதாஒருவடகயில்சுஜோதாவின்தாக்கவமைஎன்டனஎழுதடவக்கிறது!

அந்தநாள்,ஒருசிலமைணிவநரங்களல்ஒருகாதடலயும,வதால்விடயயுமமிகவலசாகஎனக்கத்தந்துவிட்டைது.முகூரத்த
நாட்கள்எவ்வளவுஆபத்தானடவஎன்றுஅன்றுபூரணமைாகஉணரந்துசகாண்வடைன்!

***
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FreeTamilEbooks–எங்கடளப்பற்ற

மின்பத்தகங்கடளப்படிக்கஉதவுமகருவிகள்:

மின்பத்தகங்கடளப்படிப்பதற்சகன்வறடகயிவலவயடவத்துக்சகாள்ளக்கூடியபலகருவிகள்தற்வபாதுசந்டதயில்
வந்துவிட்டைன.Kindle,Nook,AndroidTabletsவபான்றடவஇவற்றல்சபருமபங்கவகிக்கின்றன.இத்தடகயகருவிகளன்
மைதிப்பதற்வபாது4000முதல்6000ரூபாய்வடரகடறந்துள்ளன.எனவவசபருமபான்டமையானமைக்கள்தற்வபாதுஇதடன
வாங்கிவருகின்றனர.

ஆங்கிலத்திலுள்ளமின்பத்தகங்கள்:

ஆங்கிலத்தில்லட்சக்கணக்கானமின்பத்தகங்கள்தற்வபாதுகிடடைக்கப்சபறுகின்றன.அடவPDF,EPUB,MOBI,AZW3.
வபான்றவடிவங்களல்இருப்பதால்,அவற்டறவமைற்கூறயகருவிகடளக்சகாண்டநாமபடித்துவிடைலாம.

தமிழிலுள்ளமின்பத்தகங்கள்:

தமிழில்சமீபத்தியபத்தகங்கசளல்லாமநமைக்கமின்பத்தகங்களாககிடடைக்கப்சபறுவதில்டல.ProjectMadurai.comஎனும
கழுதமிழில்மின்பத்தகங்கடளசவளயிடவதற்கானஒரஉன்னதவசடவயில்ஈடபட்டள்ளது.இந்தக்கழுஇதுவடர
வழங்கியுள்ளதமிழமின்பத்தகங்கள்அடனத்துமPublicDomain-ல்உள்ளன.ஆனால்இடவமிகவுமபடழயபத்தகங்கள்.

சமீபத்தியபத்தகங்கள்ஏதுமஇங்ககிடடைக்கப்சபறுவதில்டல.

எனவவஒருதமிழவாசகரவமைற்கூறய“மின்பத்தகங்கடளப்படிக்கஉதவுமகருவிகடள”வாங்கமவபாது,அவரால்எந்த
ஒருதமிழபத்தகத்டதயுமஇலவசமைாகப்சபறமுடியாது.

சமீபத்தியபத்தகங்கடளதமிழில்சபறுவதுஎப்படி?

சமீபகாலமைாகபல்வவறுஎழுத்தாளரகளும,பதிவரகளும,சமீபத்தியநிகழவுகடளப்பற்றயவிவரங்கடளத்தமிழில்
எழுதத்சதாடைங்கியுள்ளனர.அடவஇலக்கியம,விடளயாட்ட,கலாச்சாரம,உணவு,சினிமைா,அரசியல்,
படகப்படைக்கடல,வணிகமமைற்றுமதகவல்சதாழில்நுட்பமவபான்றபல்வவறுதடலப்பகளன்கீழஅடமைகின்றன.

நாமஅவற்டறசயல்லாமஒன்றாகச்வசரத்துதமிழமின்பத்தகங்கடளஉருவாக்கஉள்வளாம.

அவ்வாறுஉருவாக்கப்பட்டைமின்பத்தகங்கள்CreativeCommonsஎனுமஉரிமைத்தின்கீழசவளயிடைப்படம.இவ்வாறு
சவளயிடவதன்மூலமஅந்தப்பத்தகத்டதஎழுதியமூலஆசிரியருக்கானஉரிடமைகள்சட்டைரீதியாகப்
பாதுகாக்கப்படகின்றன.அவதவநரத்தில்அந்தமின்பத்தகங்கடளயாரவவண்டமைானாலும,யாருக்கவவண்டமைானாலும,
இலவசமைாகவழங்கலாம.

எனவவதமிழபடிக்கமவாசகரகள்ஆயிரக்கணக்கில்சமீபத்தியதமிழமின்பத்தகங்கடளஇலவசமைாகவவசபற்றுக்
சகாள்ளமுடியும.

தமிழிலருக்கமஎந்தவடலப்பதிவிலருந்துவவண்டமைானாலுமபதிவுகடளஎடக்கலாமைா?

கூடைாது.

ஒவ்சவாருவடலப்பதிவுமஅதற்சகன்வறஒருசிலஅனுமைதிகடளப்சபற்றருக்கம.ஒருவடலப்பதிவின்ஆசிரியர
அவரதுபதிப்பகடள“யாரவவண்டமைானாலுமபயன்படத்தலாம”என்றுகறப்பிட்டிருந்தால்மைட்டவமைஅதடனநாம
பயன்படத்தமுடியும.

அதாவது“CreativeCommons”எனுமஉரிமைத்தின்கீழவருமபதிப்பகடளமைட்டவமைநாமபயன்படத்தமுடியும.

அப்படிஇல்லாமைல்“AllRightsReserved”எனுமஉரிமைத்தின்கீழஇருக்கமபதிப்பகடளநமமைால்பயன்படத்தமுடியாது.

வவண்டமைானால்“AllRightsReserved”என்றுவிளங்கமவடலப்பதிவுகடளக்சகாண்டிருக்கமஆசிரியருக்கஅவரது
பதிப்பகடள“CreativeCommons”உரிமைத்தின்கீழசவளயிடைக்வகாரிநாமநமைதுவவண்டவகாடளத்சதரிவிக்கலாம.வமைலும
அவரதுபடடைப்பகள்அடனத்துமஅவருடடையசபயரின்கீவழதான்சவளயிடைப்படமஎனுமஉறுதிடயயுமநாமஅளக்க
வவண்டம.

சபாதுவாகபதுப்பதுபதிவுகடளஉருவாக்கவவாருக்கஅவரகளதுபதிவுகள்நிடறயவாசகரகடளச்சசன்றடடைய
வவண்டமஎன்றஎண்ணமஇருக்கம.நாமஅவரகளதுபடடைப்பகடளஎடத்துஇலவசமின்பத்தகங்களாக

இளவவனில்-2017 112



 தமிழ

வழங்கவதற்கநமைக்க
அவரகள்அனுமைதியளத்தால்,உண்டமையாகவவஅவரகளதுபடடைப்பகள்சபருமபான்டமையானமைக்கடளச்
சசன்றடடையும.வாசகரகளுக்கமநிடறயபத்தகங்கள்படிப்பதற்கக்கிடடைக்கம

வாசகரகள்ஆசிரியரகளன்வடலப்பதிவுமுகவரிகளல்கூடைஅவரகளுடடையபடடைப்பகடளவதடிக்கண்டபிடித்து
படிக்கலாம.ஆனால்நாங்கள்வாசகரகளன்சிரமைத்டதக்கடறக்கமவண்ணமஆசிரியரகளன்சிதறயவடலப்பதிவுகடள
ஒன்றாகஇடணத்துஒருமுழுமின்பத்தகங்களாகஉருவாக்கமவவடலடயச்சசய்கிவறாம.வமைலுமஅவ்வாறு
உருவாக்கப்பட்டைபத்தகங்கடள“மின்பத்தகங்கடளப்படிக்கஉதவுமகருவிகள்”-க்கஏற்றவண்ணமவடிவடமைக்கம
வவடலடயயுமசசய்கிவறாம.

FreeTamilEbooks.com

இந்தவடலத்தளத்தில்தான்பின்வருமவடிவடமைப்பில்மின்பத்தகங்கள்காணப்படம.

PDFfordesktop,PDFfor6”devices,EPUB,AZW3,ODT

இந்தவடலதளத்திலருந்துயாரவவண்டமைானாலுமமின்பத்தகங்கடளஇலவசமைாகப்பதிவிறக்கம(download)சசய்து
சகாள்ளலாம.

அவ்வாறுபதிவிறக்கம(download)சசய்யப்பட்டைபத்தகங்கடளயாருக்கவவண்டமைானாலுமஇலவசமைாகவழங்கலாம.

இதில்நீங்கள்பங்களக்கவிருமபகிறீரகளா?

நீங்கள்சசய்யவவண்டியசதல்லாமதமிழில்எழுதப்பட்டிருக்கமவடலப்பதிவுகளலருந்துபதிவுகடள
எடத்து,அவற்டறLibreOffice/MSOfficeவபான்றwordprocessor-ல்வபாட்டஓரஎளயமின்பத்தகமைாகமைாற்றஎங்களுக்க
அனுப்பவும.

அவ்வளவுதான்!

வமைலுமசிலபங்களப்பகள்பின்வருமைாறு:

1.ஒருசிலபதிவரகள்/எழுத்தாளரகளுக்கஅவரகளதுபடடைப்பகடள“CreativeCommons”உரிமைத்தின்கீழசவளயிடைக்வகாரி
மின்னஞ்சல்அனுப்பதல்

2.தன்னாரவலரகளால்அனுப்பப்பட்டைமின்பத்தகங்களன்உரிடமைகடளயுமதரத்டதயுமபரிவசாதித்தல்

3.வசாதடனகள்முடிந்துஅனுமைதிவழங்கப்பட்டைதரமைானமின்பத்தகங்கடளநமைதுவடலதளத்தில்பதிவவற்றமசசய்தல்

விருப்பமுள்ளவரகள்freetamilebooksteam@gmail.comஎனுமமுகவரிக்கமின்னஞ்சல்அனுப்பவும.

இந்தத்திட்டைத்தின்மூலமபணமசமபாதிப்பவரகள்யார?

யாருமில்டல.

இந்தவடலத்தளமமுழுக்கமுழுக்கதன்னாரவலரகளால்சசயல்படகின்றஒருவடலத்தளமஆகம.இதன்ஒவர
வநாக்கமஎன்னசவனில்தமிழில்நிடறயமின்பத்தகங்கடளஉருவாக்கவதும,அவற்டறஇலவசமைாகபயனரகளுக்க
வழங்கவதுவமைஆகம.

வமைலுமஇவ்வாறுஉருவாக்கப்பட்டைமின்பத்தகங்கள்,ebookreaderஏற்றுக்சகாள்ளுமவடிவடமைப்பில்அடமையும.

இத்திட்டைத்தால்பதிப்பகடளஎழுதிக்சகாடக்கமஆசிரியர/பதிவருக்கஎன்னலாபம?

ஆசிரியர/பதிவரகள்இத்திட்டைத்தின்மூலமஎந்தவிதமைானசதாடகயுமசபறப்வபாவதில்டல.ஏசனனில்,அவரகள்
பதிதாகஇதற்சகன்றுஎந்தஒருபதிடவயுமஎழுதித்தரப்வபாவதில்டல.

ஏற்கனவவஅவரகள்எழுதிசவளயிட்டிருக்கமபதிவுகடளஎடத்துத்தான்நாமமின்பத்தகமைாகசவளயிடைப்வபாகிவறாம.
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அதாவதுஅவரவரகளன்வடலதளத்தில்இந்தப்பதிவுகள்அடனத்துமஇலவசமைாகவவகிடடைக்கப்சபற்றாலும,
அவற்டறசயல்லாமஒன்றாகத்சதாகத்துebookreaderவபான்றகருவிகளல்படிக்கமவிதத்தில்மைாற்றத்தரும
வவடலடயஇந்தத்திட்டைமசசய்கிறது.

தற்வபாதுமைக்கள்சபரியஅளவில்tabletsமைற்றுமebookreadersவபான்றகருவிகடளநாடிச்சசல்வதால்அவரகடள
சநருங்கவதற்கஇதுஒருநல்லவாய்ப்பாகஅடமையும.

நகல்எடப்படதஅனுமைதிக்கமவடலதளங்கள்ஏவதனுமதமிழில்உள்ளதா?

உள்ளது.

பின்வருமதமிழில்உள்ளவடலதளங்கள்நகல்எடப்பதிடனஅனுமைதிக்கின்றன.

1.www.vinavu.com

2.www.badriseshadri.in

3.http://maattru.com

4.kaniyam.com

5.blog.ravidreams.net

எவ்வாறுஒரஎழுத்தாளரிடைமCreativeCommonsஉரிமைத்தின்கீழஅவரதுபடடைப்பகடளசவளயிடமைாறுகூறுவது?

இதற்கபின்வருமைாறுஒருமின்னஞ்சடலஅனுப்பவவண்டம.

<துவக்கம>

உங்களதுவடலத்தளமஅருடமை[வடலதளத்தின்சபயர].

தற்வபாதுபடிப்பதற்கஉபவயாகப்படமகருவிகளாகMobilesமைற்றுமபல்வவறுடகயிருப்பக்கருவிகளன்எண்ணிக்டக
அதிகரித்துவந்துள்ளது.

இந்நிடலயில்நாங்கள்http://www.FreeTamilEbooks.comஎனுமவடலதளத்தில்,பல்வவறுதமிழமின்பத்தகங்கடள
சவவ்வவறுதுடறகளன்கீழவசகரிப்பதற்கானஒருபதியதிட்டைத்தில்ஈடபட்டள்வளாம.

இங்கவசகரிக்கப்படமமின்பத்தகங்கள்பல்வவறுகணிணிக்கருவிகளானDesktop,ebookreaderslikekindl,nook,mobiles,
tabletswithandroid,iOSவபான்றவற்றல்படிக்கமவண்ணமஅடமையும.அதாவதுஇத்தடகயகருவிகள்supportசசய்யுமodt,
pdf,ebub,azwவபான்றவடிவடமைப்பில்பத்தகங்கள்அடமையும.

இதற்காகநாங்கள்உங்களதுவடலதளத்திலருந்துபதிவுகடள
சபறவிருமபகிவறாம.இதன்மூலமஉங்களதுபதிவுகள்
உலகளவில்இருக்கமவாசகரகளன்கருவிகடளவநரடியாகச்சசன்றடடையும.

எனவவஉங்களதுவடலதளத்திலருந்துபதிவுகடளபிரதிசயடப்பதற்கமஅவற்டறமின்பத்தகங்களாகமைாற்றுவதற்கம
உங்களதுஅனுமைதிடயவவண்டகிவறாம.

இவ்வாறுஉருவாக்கப்பட்டைமின்பத்தகங்களல்கண்டிப்பாகஆசிரியராகஉங்களன்சபயருமமைற்றுமஉங்களதுவடலதள
முகவரியுமஇடைமசபறும.வமைலுமஇடவ“CreativeCommons”உரிமைத்தின்கீழமைட்டமதான்சவளயிடைப்படமஎனும
உறுதிடயயுமஅளக்கிவறாம.

http://creativecommons.org/licenses/

நீங்கள்எங்கடளபின்வருமமுகவரிகளல்சதாடைரபசகாள்ளலாம.

e-mail:freetamilebooksteam@gmail.com

FB:https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

G+:https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
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நன்ற.

உங்கள்படடைப்பகடளசவளயிடைலாவமை
   உங்கள் பனடப்பகனள மின்னலாக வவளியிடலாம்.

1.    – எங்கள் திட்டம் பற்றி http://freetamilebooks.com/about-the-project/

  – தமிழில் காவணாளி http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I

2.          பனடப்பகனள யாவரம் பகிரம் உரினம தரம் கிரியயட்டவ் காமன்ஸ் உரிமம் பற்றி -

http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101

https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses

      உங்கள் விரப்பான கிரியயட்டவ் காமன்ஸ் உரிமத்னத இங்யக யதர்ந்வதடக்கலாம்.

http://creativecommons.org/choose/

3.   யமற்கண்டவற்னற பார்தத் /  படதத் பின்,    உஙக்ள் பனடப்பகனள மின்னலாக மாற்ற
   பின்வரம் தகவல்கனள எஙக்ளக்க அனப்பவம்.

1.  நலின் வபயர்

2.   நல் அறிமக உனர

3.    நல்ஆசிரியர் அறிமக உனர

4.     உஙக்ள் விரபப்ான கிரியயட்டவ் காமன்ஸ் உரிமம்

5.  – நல் text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வடவஙக்ளில்.   அல்லத வனலபப்திவ /  இனணய

    தளஙக்ளில் உள்ள கடட்னரகளில் வதாடப்பகள் (url)

 இவற்னற freetamilebooksteam@gmail.com   க்க மின்னஞச்ல் அனபப்வம்.

   வினரவில் மின்னல் உரவாக்கி வவளியிடயவாம்.

——————————————————————————————————–

   நீஙக்ளம் மின்னல் உரவாகக்ிட உதவலாம்.

  மின்னல் எப்பட உரவாக்ககியறாம்? -

  – தமிழில் காவணாளி https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs

    – இதன் உனர வடவம் ஆங்கிலத்தில் http://bit.ly/create-ebook

    எங்கள் மின்னஞ்சல் கழவில் இனணந்த உதவலாம்.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks

 நன்றி !
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